’ пин трольмый
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

№ 3 (.3666).

Виходить з 5 грудня 1939
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Ціна 2 коя.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ колони
ВОДІЇВ ЗНАМ’ЯЕСЬКОГО АТП № 10036
(БРИГАДИР І. Ф. НЕСТЕРЕНКО,
ГРУПКОМСОРГ В. КИРн’ЛЕНКО).

Йдучи назустріч XXVII з’їздові КПРС. колектив
колони бере на себе такі соціалістичні зобов'язання
на 1986 рік:
— довести виконання показника регулярності руху
до 0,96;
— забезпечити виконання коефіцієнта внАМА’ку ав
тобусів запарку із врахуванням ремонту до 0,8.36;
— знизити витрати на виконання обсягів перевезень
до 2,6 тисячі карбованців;
— зекономити палива при мінімальних нормах (й?<)
літрів;
— забезпечити відсутність виробничого травматиз
му при ТО-2;
,
— добитися відсутності випадків порушення трудо
вої й виробничої дисципліни;
— досягти високої якості обслуговування;
— відпрацювати вільних від змін два дні у підшеф
ному колгоспі.
Викликаємо на змагання колектив другої колони
водіїв нашого АТП (керівник А. М. Комаренко, групкомсорг О. Конограй).
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГО
ВОРЕНІ І ПРИЙНЯТІ НА ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ.

Щороку колективи колгос допомагають господарствам
збирати
врожай
пів і радгоспів поповнюють області
420 випускників Кіровоград сільськогосподарських куль
ського технікуму механіза тур. А третього трудового
ції сільського господарства: семестру 11)85 року бійці
бригадири,
завідуючі ре 8 механізованих загонів по
монтними майстернями, ме єднали проходження вироб
ханіки, бухгалтери сільсько ничої технологічної практи
господарського виробництва. ки з роботою на полях гос
Щоліта 250 учнів технікуму подарств, Будзагонівці зби-

ралн врожай, культивували
грунт, орали землю.
Усього цього навчилися
вони на теоретичних і прак
тичних заняттях у досвідче
них викладачів і майстрів
виробничого
навчання, в
майстернях училища.
На знімках: Володи
мир МАМАЛИГА, цьогоріч
ний випускник, майбутній
технік-механік; ного одно
курсники і колеги по май
бутній спеціальності Воло
димир ІГНАТЕНКО та Вік
тор ВОДЕЙКО; у виробни
чих майстернях.
Фото В. ГРИБА.

У ФОНД
МИРУ
Еирішили передати гроші,
зароблені б день відкрит
тя XXVII з'їзду КПРС, чле
ни комсомольської орга
нізації інженерно-авіацій
ної служби нашого
учи
лища, яку очолює А. Мікаелян. У списку комсо
мольців, котрі на
честь
партійного форуму вне
суть свій вклад у справу
миру, буде і прізвище
Петра Володимировича Велігіна, нашого земляка з
Маловисківського району.
Він загинув,
захищаючи
рідну землю від фашистів
у роки Великої Вітчизня

ної війни. За мужність І
відвагу йому було при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу. х А те
пер за звитяжця трудя
ться ті, заради
чийого
щасливого сьогодення він
і мільйони його товаришів
віддали життя.

М. МАСЛЕННИИОЕ,
секретар комітету ком
сомолу
Кіровоград
ського вищого льотно
го училища цивільної
авіації.

. У боях за Кіровоград

Г
І

3. Ш. Шаймарданов
зни
щив сім ворожих таннів.
13 вересня 1944 рону йому
було
присвоєно звання
Героя Радянського Союзу.
* Одним з перших про.
N мчав вулицями визволено■ го Кіровограда танк МиЕ коли Полякова, ПерекривS. ши шлях фашистам для
відступу. Всіх членів екі:| пажу
було нагороджено
м орденами Слави.
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-fc На багатолюдному мітингу 8 січня 1944-го ніровоградці поклялися відродити і примножити трудову славу свого міста, в
якому під час окупації
діяло 6 диверсійних заго
нів. 16 патріотичних груп,
що здійснили більше 680
великих диверсій, знищили майже 1700 гітлерівців,
розповсюдили серед населення понад 17 500 відозв
і листівок.

* Завтра до братських
могил, меморіальних комппенсів разом з колишніми
визволителями міста прийдуть
учасники
походу
молоді
«'Шляхами слави
батьків». Відкритий
урок
мужності
відбудеться
Ь
штабі
комсомольсько-піо
нерського поста Мз 1, чле
ни лного несуть почесну
варту біля пам’ятника ге
роям громадянської і Ве
ликої
Вітчизняної
сосн.
Фронтовики завітають на
І заводи і фабрики, в
на
вчальні
занлади Кірово
града, візьмуть участь н
уроках мужності, вечорах
бойової слави.

■
■
З
■
■
І
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11. Головін вогнем а
роз’їздом
Чабанівкою,
станцією Куцівка, залізни гармати знищив два фа
цею Знам’янка — Кривий шистські танки і більше
гітлерівців»,
Ріг. ЗО грудня 7 гвардій двадцяті)
ська армія розвернулась «Наші руки міцні, наші очі.
па рубежі Мптрофанівка— зіркі, і поки б’ється серце
Повгоролка і вела наступ в грудях, поки в ньому
кипить ненависть до ворона Покровське.
Гіісля тривалих запеклих ч га, ми будемо бити ного
боїв дивізія здала свою смертним боєм», — писав
смугу оборони на рубежі у газяту А. Н. Кашнн.
З січня 1944 року була
8 СІЧНЯ 1944 РОКУ ВІЙСЬКА станції Куцівка —- хутора
Сопівцького і південніше визволена Новгородка.
2-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ Верблюжки 223 стрілець
Ранком 0 січня 1944 ро
ВИЗВОЛИЛИ КІРОВОГРАД кій дивізії і зайняла ру ку після' артпідготовки
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ біж атаки в 400 метрах війська визволили іїовоЗО
ЗАГАРБНИКІВ південно-західніше Вертші- українку і на 19 годив
но-Кам'япкп, 2 січня 1944 хвилин захопили Кіровороку паші війська прорва градське шосе па захід віл
ли фашистську оборону Новгородкн.
Вранці 8 січня 1944 -ро
поблизу Новгородкн. Ста
вилось завдання — оволо ку наші війська зламали
опір противника і оволо
діти Кіровоградом.
Напередодні наступу в ділії містом Кіровоградом.
два місяці боїв смерпо 5 ганкова армії — з пів усіх частинах відбулись
Бої ці були важкі. До
героїв полягло багато на дня. Таким чином Кірово мітинги, комсомольські і велось битися за кожну
ших воїнів, в тому числі град брався в кільце — партійні збори особового вулицю і кожний будинок.
хоробрий командир проти належало оточити і знищи складу, вийшли спецвипус І ось десятки років мину
танкового артдивізіону ма ти фашистів і далі просу ки дивізійних газет, бойо ло з дня визволення Кійор Г. Сушильний, муж ватись на Новоукраїнку іі ві листки в ротах і бата ровоградшинп віл німець
ній комбат гвардії капітан Помічну.
ко-фашнстськнх
загарб
реях.
О. Новнков.
З ранку 29 грудня 1943
Комуністи й комсомоль ників, проте пам'ять ко
Напередодні свята Ве року була проведена арти ці йшли в наступ перши лишніх фронтовиків знову
ликого Жовтня в дивізії лерійська підготовка, і па ми. 1 в цьому бою гвар і знову повертається до пе
був перепочинок. Влашто ші війська при підтримці дійці виявили масовий ге режитого. ще і ще раз зга
вувались зустрічі з жите артилерії, мінометів і тан роїзм. Дивізійна газета дуються важкі бої, друзілями, які присилали свої ків з голосним «Ура!» пі писала: «З гранатою в ру однополчанн...
делегації, розповідали про шли в наступ, прорвали ці став па шляху фашист
В. КОВАЛЕНКО,
звірства фашистських ла оборону противника і че ського танка гвардієцьГерой Радянського Со
та рбі 111 к і в. Вбї 1111 • гвардійці рез 30—40 хвилин розгро комсонолець А. І. Куцен
юзу, колишній коман
у відповідь дали слово мили два батальйони фа ко’. Він своїм тілом передир батареї 84 гвар
очистити нашу землю від шистів з дивізії СС «Мерт ШІНМВ
дійської
стрілецької
шлях
ворогові»,
ворога, звшнніїї загарб- ва
голова»,
оволоділи «Комсомолець
дивізії.
лейтенант

ходили з рук в руки, і на ііиків. В ці дві прибуло
ранок 28 жовтня було ви- поповнення. Ми готува
з в о леї і о Вер б л ю ж к у.
лись до визволення Кіро
Далі тривали запеклі вограда.
бої за залізницю і хутір
Наступ на Кіровоград
Сотівіцький. Гітлерівці ки вело дві ударні груші; 5
нули в бій свіжі артилерій гвардійська армія і 7 мехські частини і дивізію СС корвус повинні були об
«Мертва голова». Довело ходити місто з північного
ся зайняти оборону. За заходу, а 7 гвардійська і

брали участь воїни більше
ЗО національностей нашої
Батьківщини.
, На підступах до міста
мужній
син
татарського
народу навідник гармати

І! НА ПЛАЦДАРМІ
Напрнкінці жовіня 1943
року наша 81 гвардійська
стрілецька дивізія (комдив
генерал 1. К. Морозов) і
танкові частини генерала
ГІ. О. Ротмістрова, які під
гримували її, вели бої на
плацдармі між Кіровогра
дом і Кривим Рогом, в на
прямку, який розсікав ні
мецько-фашистські угрупо
вання «Південь» і «А». Бої
іііили 'з перемінним успі
хом. Гітлерівці з відчайдушною впертістю утриму
вали роз’їзд Чабанівку,
село Верблюжку і ближні
хутори. Но кілька разів за
три доби ці пункти пере-
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ОБРЯДИ НАШіП

ДОСВІД =

НАШІ СИМВОЛИГОРДІСТЬ НАША
«Червоний прапор, Герб,
Гімн, комсомольський зна
чок, піонерський галстук,
жовтенятська зірочка... Ба
гатий і різноманітний ар
сенал символів нашої краї
ни. А чи замислювався хтонебудь із вас, чому наш
радянський прапор черво
ний? Чому на нашому гер
бі зображено серп і мо
лот, п’ятикутну зірку, зо
лоте колосся?» — такими
приблизно словами розпо
чинаються, як правило, в
дитячих бібліотеках об
ласті масові заходи, при
свячені пропаганді радян
ської символіки.
ВЕГ і ІЕНІ-ІЯ бібліотечн.'.іх
працівників до
ці<Й теми не випадкове.
Адже символи Країни Рад
мають у собі силу живу,
нестаріючу, незамінну в
справі комуністичного ви
ховання дітей. На прове
дення цієї роботи націлю
ють пас і «Основні напря
ми реформи загальноосвіт
ньої та професійної шко
ли».
Розкрити тему бібліоте
карям допомагають книги
К). Дмитрієва «Флаг и

З

герб», В. Лишенка «Твоє
красное знамя», Є. Пермя
ка «Наше государство»,
10. Романюка «Назавжди
в серці твоєму», матеріали
періодики. Юним адре
суємо книжкові виставки,
бібліотечні плакати, аль
боми, матеріали яких ви
користовуються при про
веденні таких заходів.
Так, у Гайворонській ди
тячій бібліотеці відбулася
прем’єра книги Ю. Рома
нюка «Назавжди в серці
твоєму», автор якої зна
йомить читачів із героїч
ною історією Державного
прапора і Державного гер
ба СРСР, прапорів і сер
бів союзних республік. Ді
ти прослухали уривки з
книги, записи історико-революційних пісень, пере
глянули діафільми. Вже
кілька років відвідують
читачі цієї бібліотеки гур
ток «Юні правознавці». На
одному з таких занять у
розмові про паспорт гро
мадянина
СРСР
взяв
участь начальник паспорт
ного відділення райвідділу
внутрішніх справ капітан
міліції Ю. В. Папський.

Поширеною формою ро
боти в дитячих бібліоте
ках м. Кіровограда стали
конкурси. Організувала та
кий захід і бібліотека іме
ні П. Морозова. Його те
ма: «Чи знаєш ти символи
Батьківщини?». З цікавими
розповідями виступили тут
п’ятикласники ніколи № 16.
Переможцями
конкурсу
стали Сергій Коротков та
Олег Дудник.
Органічно доповнює цю
тему й пропаганда піонер
ської символіки, яка ве
деться в розрізі завдань
Всесоюзного маршу юпнх
ленінців.

Погода—
не перешкода
Автобус, спочатку гамір
ний і жвавий, поступово при
нишк:
давалася все-таки
взнаки
довга попередня
дорога. А тут ще й погода
така, що хоч-не-хоч, а навіє
сон — ні тобі зима, ні вес
на, і туман, і дощ з легким
снігом. Шкода, бо каніку
ли ж. Здавалося, тільки те
й роби, що ходи на лижах,
катайся на ковзанах, грай в
хокей. Але, мабуть, ось цим
дівчатам
і хлопцям, які
їдуть на екскурсію, погода
особливого настрою не ро
бить. Та й нема коли думати
про це: два дні перебуван
ня в Кіровограді заповнені
до хвилини. Музеї, картин
на галерея, хутір «Надія»,
екскурсія по місту — і все
це за один день. А тепер
дорога учнів з Башкирі? ле
жить в Кам’янку, де не раз
збиралися декабристи, де
бували О. С. Пушкін, П. І.
^їайковський.
— Звичайно, цікаво. Ми
ж стільки побачили, почули,
взнали, — розповідає Гуля
Султанова, десятикласниця
з Уфи. — Я, наприклад,
вперше тут, в Кіровограді
побачила голограму.
Взагалі,
часто звучало
слово «вперше». І познайо
милися вперше, і почули
вперше, і побували вперше.
А ось про класиків україн
ської драматургії взнали не
вперше. Та й з українським
театром добре знайомі —
не раз наші кропивничани
побували на гастролях в
Уфі. Можливо тому на ху
торі «Надія» було особливо
цікаво.

А от «вперше поїхали» —
таке звучало.
— Жаль, що не зібралися
раніше, — шкодує класний
керівник Роза Байгужівна
Галямоза. — їздити потріб
но. Бо, я впевнена, те, що
вони почують від екскурсо
вода про декабристів, Пуш
кіна, побачать своїми очи
на-

доаше, ніж вивчене з книж-

ки. Клопотів, звичайно, ба
гато, але виграш від поїзд
ки покриває їх повністю.
Кожні канікули, особливо
в зимові, чимало школярів
виїжджає на екскурсії по
рідному краю, знайомиться
з його минулим і теперіш
нім, глибше взнає історію.
За ці канікули вже 900
школярів
нашої області
відпочивало чи відпочиває
у такий спосіб. Не пошкоду
ють про це і 20 груп, які
виїхали в Київ, і школярі з
с. Торговиці
Новоархангельського району, які ви
рішили провести канікули в
Батумі. Учні Микольської
школи Світловодського ра
йону надовго запам’ятають
подорож з Куйбишев, Кіро
воградської СШ №2 — в
Калінінград. Поїхали школя
рі і в Волгоград, і в Дніпро
петровськ.
А наші гості, школярі з
Башкирії, Пензи, Ростова,
Кустаная, Вологди матимуть
про що розповісти вдома.
Так само, як захоплено го
ворили мені десятикласни
ки СШ № 39 м. Казані. З
Мариною Овсіївною Баверман вони виїжджають н.а
канікули вдруге. І всі до
одного впевнені, що відпо
чивати поїхати найкраще
класом.

— Ми не тільки побачи
ли багато цікавого. Є ще
один плюс до всього хоро
шого: ми краще взнали
один одного, ми подружи
лися.

Сподобалося . казаньцям
буквально все: і музеї, і кар
тинна галерея, і екскурсія
по місту.
— І дискотека! — усміх
нулися дівчата й хлопці. —
Як щиро нас приймали на
дискотеці в Палаці культу
ри імені Жовтня Ми і тан
цювали, і брали участь в
конкурсах, загалом, відпо
чили чудово. Нам навіть
пісню подарували! Все-таки
подорожувати — річ чудова.
Т. ТАРАСЕИКО.

[ Будьте

Такий самий клуб роз
почав працювати і в Добровелнчківській
дитячій
бібліотеці. Його заняття
були присвячені пропа
ганді серед підлітків ра
дянської символіки. А най
молодші відвідувачі цієї
бібліотеки стали учасни
ками «Свята червоної зі
рочки», дитячого ранку
«Наш
прапор — прапор
життя, прапор Жовтня»,
літературно-музичної го
дини «Лунає урочиста ме
лодія». Ці заходи бібліоте
ка підготувала разом з
вчителькою В. П. Полетаєною та вихователькою
Р. В. Кравчук.

КА-НІ-КУ-ЛИ!

ма, запам'ятається їм
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Н. РОЗТОРГУЄВА,
завідуюча науково-ме
тодичним відділом об
ласної бібліотеки для
дітей Імені А. Гайдара.

РАДЯНСЬКІ Я

щасливі!

Олену СИДОРКОВУ, ученицю 10-го класу, в Голованівській середній школі № 2 імені Героя Радянського
Союзу Г. В. Міклея знають усі. Відмінниця навчання,
чуйний товариш, Олена ніколи не відмовить у допомозі,
порадить і завжди підтримає. Чи не тому ось уже два
роки підряд вона .обирається спілчанами секретарем
комсомольської організації школи.
емт Голованівськ.

*

Фото С. ФЄНЕНКА.

Секретар Гайворонського райкому партії В. М. Яхніїця щойно закінчила
телефонну розмову з головою Толбухіяської окружної ради по культурі
Олександром Друмевим, як до кабінету увійшов секретар парткому кол
госпу імені Чапаева І. Гордаш. В руках тримав великий червоний згорток.
—■ Осі подивіться, який сувенір принесла нам на свято повітряна пошта!..
Знайшли його поблизу Казавчина — схоже па вимпел червоне полотни
ще метрів сім завдовжки’ із написом болгарською мовою: «Никой не е за
бранен, нищо не е забравепо!» - «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!». Було
цс в травні 1985 року — в дні, коли все довкола жило сорокаріччям Пере
моги. І легкий кумачевий шовк від подихів свіжого весняного вітру вели
ким Вічним вогнем тріпотів на зеленому оксамиті поля. Здавалося, то сама
Пам'ять звільненої і оновленої Європи запалила його над вічним сном ра
дянських воїиів-віізволіггелів.

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Знак міцної
дружби
%■’ ТІ ДНІ чолозіча народна хороза
капела Гайворонського районно
го будинку культури на запрошення
толбухінських побратимів готуаалася
до концертних гастролей в НРБ. І хоч
стопроцентної впевненості у тому,
що вимпел прилетів із самісінької
Болгарії, не було (його могли за
пустити і з болгарських поселень,
які є зовсім поряд, на території
Одеської області), — все ж сприй
няли це як добрий знак напередод
ні поїздки.
Разом з піснями і сувенірами гайворонці привезли
у Добруджанський край фотознімки. На них —
червоні слідопити із розгорнутим
вимпелом в парку імені Леніна, що
в центрі міста над Бугом, біля мо
гил радянських воїнів, партизанів і
підпільників, які полягли в роки Ве
ликої Вітчизняної аійни. Віра Мико
лаївна Яхниця, яка очолювала де
легацію, розповідала про знахідку
у виступах перед трудящими і
школярами міст Толбухіна, Каварни
і Балчика, через які пролягав марш
рут капели. Знімки передали Това
риству болгарсько-радянської друж
би, Толбухінському палацу піонерів
та окружній раді по культурі. Зна
хідка зацікавила болгарських дру
зів. Розповідь про неї надрукувала
окружна
газета
«Добруджанска
трибуна». В оголошену операцію
«Пошук» включилися також теле
бачення, радіо... Минуло небагато
часу, і на адресу Гайворонського
райкому комсомолу надійшов чи
малий пакет з Народної Республіки
Болгарії. У ньому — фотографії і
лист.
«Дорогі друзі! — написали керів
ники комітету общинської комсо
мольської організації міста Ямбола. — В нашій газеті була надруко
вана стаття, а потім телебачення пе
редало репортаж
про
прапор,
знайдений вашими піонерами а коп-

госпі імені Чапаєса. Хочемо розпо
вісти вам про його історію...».

Далі в листі розповідається, що
молодь Болгарії разом з усім бол
гарським народом відзначала соро
каріччя Перемоги над фашизмом у
другій світовій війні. Багато різно
манітних заходів провела і ЯмболСЬіса комсомольська організація.
Серед них — факельний похід і мі
тинг, що відбулися увечері 8 травня,
біля пам'ятника Радянській Армії.
У них взяли участь ветерани війни,
партійні й державні працівники,
комсомольці, піонери, жовтенята,
уся громадськість міста. На мітингу
лунали пісні про мир і дружбу бол
гарського і радянського народів,
здравиці на честь Радянської Армії-визволительки.
Кульмінацією
свята став запуск червоного шов
кового вимпела, який повітряні ку
лі, очевидно, і принесли на гайворонську землю.
'ї* ОН ВИМПЕЛ зберігається ни4 ні в музеї 5-ї гвардійської
ганкової армії, що діє при Хащуватськїй середній школі. Керує му
зеєм зчитель-історик, ветеран Вели
кої Вітчизняної війни, учасник па
раду Перемоги Л. І. Солгутоаський.
Цікава деталь: підрозділ мотоцик
летного полку, в якому він воював,
першим влітку 1944-го увійшов до
невеликого болгарського містечка
Ямбол.
Леонід Ізраїпеаич розповідав сво
їм вихованцям — червоним слідо
питам, активістам музею, як тепло
зустрічали ямболці радянських сол
датів.

Віковічній дружбі наших братніх
народів, скріпленій кров’ю в боях
за визволення Болгарії від осман
ського іга в 1877—1878 роках і в
битвах Великої Вітчизняної війни,
зміцненій спільною боротьбою за
мир і співробітництво народів сві
ту, справді немає меж. Жити цій
дружбі вічно. Певно, не випадково
і D проекті нової редакції Програ
ми КПРС записано: «Партія прагне
до міцних товариських відносин І
різнобічного співробітництва СРСР
з усіма державами світової соціа
лістичної системи. Вона виходить з
того, що згуртованість країн соціа
лізму відповідає інтересам кожної
з них і їх спільним інтересам, слу
жить справі миру, торжеству соціа
лістичних ідеалів...».
Л. ПАИЧЕНКО.

м. Гайворон.

Пісня замріяно легіла
над селом:
'Знову наснилось
дитинство.
Гарне, як тепла весна.
Вишня гідяглася
в намисто.
Мама щаслива
й сумна...
«Як гарно співають», —
сказав
якийсь незнайомець і запитав святково
вбрану жінку, чи часто
можна почути такі красиві
пісні а селі Новий Стародуб. Ні, не так уже й час
то, пояснили йому, але
сьогодні особлива подія.
У ветерана Великої Віт
чизняної аійни Миколи Никоновича
Ковбасенка і
його Фросини Романівни
золоте весілля. Співають
учасники
новостародубського хору.
Взагалі у цьому велико
му селі на межі Олександ
рійського і Петрівського
районів проведення урочистих обрядів — весіль,
звіздин, проводів у армію, — поставлене на ви•сокому рівні. Новостародубці славляться цим не
тільки в своєму Петрівському районі, де не раз
виходили переможцями в
районних оглядах, а й на
всю область. Обряди почали проводити десь на
межі 1979 — 1980 років. Не
так багато часу минуло,
але жодна урочиста подія
від тих пір не проходить
сама, по собі.
Розмовляю з Л. 1. Яцик.
Вона бухгалтер виконкому
сільської Ради, учасниця
хору, який бере участь в
обрядових діях. Живе Лі
дія Іванівна в іншому се
лі, та, незважаючи на те, ■{
що вдома сім'я, госпо
дарство, вона знаходить ;
час залишатись на репети- З
ції, у вихідні, коли найчас- і
тіше відбуваються урочис- :
ті події, приїжджати спе- ;
ціально для участі в них.
Обряди в селі проводять ’
безалкогольні.
У Новому Стародубі з '
весни 1984 року по вере-:
сень 1985 року зіграли 32 >
весілля. 32 рази обрядо
вий староста, депутат ви
конкому сільської Ради ’
B. К. Кулибаба виходила І
назустріч молодим: «Раді
вашому весіллю, зустрі- ;
чаєм хлібом-сіллю». Хліб- і
сіль на вишиваних рушни
ках — неповторний коло
рит найурочистішої події
в житті. Щоб вона запам’я
талася, в неї треба вклас
ти душу.
Все, що робиться в Но
вому Стародубі, робиться
руками ентузіастів. У цьо
му великому і гарному се
лі, де збудовано красиву,
сучасну школу, де є музей
C. Степняка-Кравчинського, досі ще обряди про
водяться у приміщенні ВИ-конкому сільської Ради,
яке не дуже для цього
підходить. Був би в селі
хороший будинок культу
ри, у ньому б кімнату уро
чистих подій обладнали, а
потім і про інші проблеми
подумали б. Наприклад, |
про придбання костюмів
для учасників обрядів.
Звичайно, подібні питан
ня не вирішуються відра
зу. Але треба бере гти, й
підтримувати те хороше,
чим слід пишатися. Пам’я
таєте незнайомця, що за
цікавився піснями на зо
лотому весіллі? З’ясувало
ся, він з Тамбова. Наступ
ного разу він прийшов з
магнітофоном і з дозволу
адміністрації записав весь
Урочистий обряд
9. ЛЕВОЧКО.

с. Новий Стародуб,
Нетрівський район.
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У проекті нової редакції Програми КПРС у п'ято
му розділі «Ідеино-виховна робота, освіта, наука і
кулыура» е мудрі рядки про комуністичну мораль,
про мораль гуманістичну, за утвердження яких виступає КПРС. Там говориться, що ця мораль с.™«...звеличує людину праці, пройнята глибокою повагою до
неї, нетерпима до посягань на її гідність. Вона
утверджує справді людські відносини між людьми —
відносини товариського співробітництва і взаємодо
помоги, доброзичливість, чесність, простоту і скром
ність в особистому та громадському житті».
Ось де працювати школі, сім’ї, громадськості. Ду
же багато нами вже зроблено, а ще більше треба
зробити, щоб плекати в дітях добрі риси, боротися з
негативними. Складне, завдання...
У школі е розклад — які уроки того чи іншого дня,
коли які виховні заходи. Збір піонерських дружин,
загонів, заняття в гуртках, культпоходи, обговорення
книг, зустрічі із знатними людьми, екскурсії... У сім’ї
такого розпису нема. Проте, якщо в ній виховання
вестиметься за принципами, викладеними в процито
ваних вище рядках проекту, успіх буде і без роз
кладу.

І. ПАЛЬТО
ДЛЯ
ОДНОКЛАСНИЦІ
;і
...і роза налетіла ніби
■ несподівано.
9
У Дмитра і Надії є син
Ц Олег. Вчиться він у шосІ тому класі. Вчиться доб
ре. Любить труд. І не
дивно. Його батько ме
ханізатор, а мати '— у
ланці. Батько ніколи до
рогу до буфету не топІтав, в чарку не загля
дав, мати і з людьми
товариська й привітна, і
господарка добра. Зда
валося б, усе гаразд,
>■ немає
ніяких усклади нень.
Тим дивнішим був вчга бух, що стався через
Н Олега.
Під час літніх канікул
1 він, як і його товариші,
і, бігав у колгоспний сад,
И, на городи, допомагав
і старшим збирати мали® ну, яблука, груші, огірІки. За те йому нараху
25 карбованців,
вали
перші
Перша зарплата,
гроші... Дмитро й Надія
і знали про те. Ввечері,
;1 коли Олег повернувся зі
і! школи з продовженого
дня, батьки були вдома.
•З
Дмитро запитав:
— Одержав гроші?
!—■ Одержав.
— Де ж вони?

ч
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1

ставила
з української
мови двійку!

— Ох і злюка ж вона!
Мегера, а не вчителька!

[і
|
|

Раз — і є оцінка вчи
тельці! А як воно на
справді? Обуритись мож
на. Може, й Марія Пет
рівна занадто сувора.
Але хіба така вже дале
ка дорога до школи і до
вчительки, і до завуча, і
до директора? Можна ж
усе з’ясувати, поради
тись, знайти спільну мо
ву. Мати ж не тільки
назвала недобрими сло
вами Марію Петрівну,
вона посіяла
недобрі
зерна в серці дівчинки.
І не дивуйтесь, що уче-

ГРАНІ МОРАЛІ

В сім’ї розпису немає...
чись, почав розповідати.
Ні, він їх не прогуляв,
не загубив. їхня піонер
ська ланка вирішила ку
пити Софійці нове паль
то. У Софійки батька не
ма, він кинув сім’ю, ма
ти хворіє, достатки неве
ликі. От вони й скинулися по десятці.
Дмитро, не зводячи
очей із сина, похитав
головою:
— Так про таких дігей не забуаають ні
школа, ні сільська Рада,
ні колгосп.
Для них
створено
спеціальний
фонд, їм купують і взут
тя, і одяг...
— Купили. Демісезон
не. А ми їй — тепле, зи
мове.
Батько вів допит далі:
— А де ще десять?
— Купив кілька художніх книжок. Ось вони
Дмитро вибухнув гнів ом:
— Навіщо вони тобі?
Га є ж у школі бібліоте
ка, є й сільська! Іди, бе
ри, які хочеш, скільки
хочеш. Та можна й без
них обійтись! Я їх ось
небагато читав, а живу
не гірше інших. Та й ти
ж добре знаєш, як еко-

томашину, втратив сім’ю.
Та в цій історії було
найістотніше інше: яким
став Олег?.. Став доб
рим,
завжди готовим
прийти на поміч іншим...
Цікаві
людські
долі.
Хлопець не забував рід
ного батька, але дуже
дружив і з вітчимом, бо
погляди на життя, на ре
чі, на гроші у них були
однакові.
Є ще одна сторона
цієї загалом невеселої
історії...
Зруйнована
сім’я. А де ж була шко
ла? На жаль, класний ке
рівник Олега не знав і
не відав, що робиться в
Олега. Важко це — все
знати, все відати, але
треба...

2. ЦУКЕРКИ
ЧИ КУБИК
РУБИКА?
У той же -час, коли У
сім’ї Дмитра починалась
трагедія, на іншому кін
ці вулиці трапилась не
помітна на перший по
гляд подія. Василь, водій
грузовика, повернувшись'

Хлопець поклав на стіл
п'ятірку.
_ Де решта?
Олег, ^трохи хвилюю-

*

а’язково чи цікаву книж
ку, чи кубик Рубика, чи
набір інструментів. Хай
хлопчина росте розум
ним, кмітливим, дужим,
І синок платить за те
добро посильною робо
тою вдома, на подвір’ї,
хорошою дисципліною в
школі, на вулиці, відмін
ними оцінками в навчан
ні. Бо в нього — хороші
батьки, бо у сім’ї у них
частий гість класний ке
рівник Василька. І вчите
ля, і батьків цікавить,
турбує, яким стане ’ в
житті малюк...
у
тісній
Педагогам
співпраці з сім’єю з мо
лодших класів треба вчи
ти хлопчиків і дівчаток
найбільшої, найголовні
шої професії на землі—
бути людиною! Бути са
мому, шанувати інших
людей.

3. ЗЕРНО
НА ПОЛІ
І В ДУШІ
— Мамо! Сьогодні ме
ні Марія Петрівна по-

Де колись жили
буй-тури

Г

З задоволенням приходять школярі в танцювальний гурток районного будинку
піонерів та школярів, щоб навчитися красиво танцювати. аІА^уоптаотиср^т^^°3кУдМ,ти
емт Новгородка.

ОФОРМЛЮВАЧТЕЖ МИСТЕЦТВО
Коли у Кіровоградсько
му обласному виробничо
му
художньо-оформлювальному комбінаті попро
сите назвати кращих ху
дожників,
серед інших
почуєте й ім'я
Петра
Компана.
Давайте на хвилину зга
даємо своє дитинство. У
кожного з нас, мабуть,
в'їдливі дорослі любили
допитуватися: ким ми ба
жаємо бути, коли підрос
темо? Ми ж учора бажали
бути космонавтами, сьо
годні — водіями, завтра—
лікарями. А от Петра бать-

із далекого рейсу, спи
тав дружину Віру:
— Щось є повечеряти?
Ох, і зголоднів я!
— Хіба не міг зупини
тись десь біля кафе при
дорозі? Для вас же там
і різні кемпінги, їдальні!
— Витратився до ко
пійки!
— На що?
— Синові купив лижі!
— Де ще та зима?
. — Зима прийде. Уяв
ляєш, який буде радий
Васильок!
. Малюк аж сяяв від
щастя...
Отак часто батько вер
тається з рейсів не з по
рожніми руками. Печивом, цукерками не балує. Але привезе обо-

номимо ми, збираючи
кожну копійку на маши
ну- Дурень ти, дурень!
Олег, плачучи, вибіг на
подзір’я. Батько ж на
дягав піджак. Надія за
питала його:
— Куди ти?
— Піду до матері Со
фійки, хай віддасть чер
вінця!
— Ти що?! Та я тобі за
ту десятку сотню від
дам. Попрошу в своїх
батьків, позичу в когось,
а цього не смій робити!
Що Олег подумає про
тебе?
Це була ніби така ма
ленька тріщина, але во
на швидко поглиблюва
лась... Аж до того, що
Дмитро, придбавши ав-

З стор

ки стільки й пам’ятають, то
все 'з папером і пластилі
ном. Закінчивши восьми
річку, хлопець вступив до
Абрамцевського
худож
ньо-промислового учили
ща і ось уже дев’ятий
рік працює художникомоформлювачем.
Його роботи не вистав
ляються в музеях і гале
реях, та все одно люди
мають від них задово
лення.
Суворі обличчя воїнів
постають перед поглядом
на триптиху, присвячено
му Радянській Армії, в об

ласному військкоматі. Ви
конана ’ способом різьби
по дереву, робота відобра
жає мужність, відвагу за
хисників нашої Вітчизни.
Щоб працівники Кірово
градської нафтобази мали
змогу зручно пообідати,
доклав руку й художник.
Розроблений П. Компаном
інтер’єр їдальні,- макраме
створюють тут затишок.
А відвідувачів Добровеличківського краєзнавчо
го музею приваблює зал
народної творчості. Ори
гінальне убранство, розмі
щення експонатів таким
чином, щоб кожен із них
був помічений відвідува
чем — це теж
заслуга
П. Компана
Г. ХАРИТОНОВ.

м. Кіровоград.

В селі Івангород Олександрівського району знай
дено залишки дикого би
ка тура — предка свій
ського.
Після рясігих вересне
вих дощів жителі села
І. Витріщак та С. Мороз за
вітали до соснового бору,
їхню увагу раптом, при
вернули
величезні роги
якоїсь тварини, що стир
чали Із вимоїни. Кожен з
.рогів був майже півметра
довжиною Свою знахідку
І. Витріщак та С. Мороз пе
редали до місцевої школи.
Вчитель Івангородськоі
середньої школи в. II. При
сяжнюк висловив здогад,
що роги належали турові..
Разом з учнями В П. При
сяжнюк обстежив місце
палеонтологічної
знахід
ки. Дерева заважали Про
вести детальні розкопки,
але школярі все ж зна
йшли щелепи і хребці тва
рини, які послужили підтле рд же пням п опередиьої
версії. За неї ж вислови
лпея її науковці
...Тури жили в степах і
лісостепах Європи у дру
гій половині антропогену
і були об’єктом мисливства
ще у первісних людей.
Тварина сягала у висоту
1,8 метра, у довжину тіло
мало до 2 метрів. Вага до
рослого самця тура стано
вила понад 800 кілограмів.
На території нашої рес
публіки ця тварина зник
ла у сімнадцятому столітті.
П алеонтологіч п і рештки
туріп уже раніше траііля
лпея па Волині. Поліссі та
Ровенщині І ось нова ці
кава знахідка, що. без сум
ніву. доповнить і збагатить
наші знання з історії ігрироди рідного краю.
В. БІЛОШАПКА.

емт Олександрівна.

ниця вже не поважатиме
свою вчительку, що в колі своїх товаришок не
назве її на ім'я та по
батькові, а скаже:
— Ну й тремтіла наша
мегера, як зайшов ін
спектор...
А потім казатиме так
не тільки про вчителів.
...— Ми сьогодні їзди
ли в поле. Ламали куку
рудзу. Роботу приймав
бригадир. Лаяв нас ду
же. І мене. І за що? За
те, що я пропустив кіль
ка качанів. Не чоловік, а
бурмило!
— Я б вам за це ще й
по шиї дав би! По-пер
ше, ти знаєш, що за лю
дина наш бригадир? Ти
ще спиш, а він о п'ятій
ранку вже товчеться по
господарству, ти о вось
мій вечора вмощуєшся
біля теплої грубки, ди
вишся телевізор, а він
ще на фермі, оглядає,
чи все там гаразд, чи за
готовлені корми!
Це вже інше діло. Ди
тині відкриваються очі.
Так, бригадир лаявся.
Але ж за діло! Він —
людина, що дбає про
колгосп, про всіх, і про

учнів теж. І десь там, у |
глибині серця, хлопця, д
зароджується й інше: а І
яким мені бути? І завтра |
на тому ж лані він може В
зробити зауваження сво
єму товаришу:
— Віталику! Не пропус
кай качанів, щоб нам
Павло Данилович заува
жень не робив. І щоб
втрат зерна не було.
Тоді й у душі пророс
туть зерна хазяйновитос
ті,
бережливості, по
ваги до чужої праці й ДО
інших людей.
' .
...— Татку!
Сьогодні І
була контрольна. Ніхто І
з усього класу не міг І
розв’язати задачі, один І
я розв'язав!
«
Таке буває. І можна 1
батькові
висловитись |
отак:
■
— От бадбеси! А ти в 0
мене молоді-,. Не та- І
КИЙ, ЯК ОТІ ЛЄДан: бвЗГО- І
лові!
!
Висловитись, при ІНШІ-;?
нагоді це повторити... і
Щоб син виростав пиха
тим, самозакоханим, щоб
з ранніх літ зверхньо ди
вився на своїх товари- І
шів.
і
Батька вчинив по-іншо- |
му. Батько прямо ска- ;
зав:
— Це добре, що ти її 1
розв'язав. Але не зазна
вайся! В класі —- твої то
вариші. Треба, щоб і во
ни навчились розв’язу
вати задачі. Допоможи
їм..
Він знайшов час,
він
пішов до вчителя мате
матики. Не дякувати за
успіхи сина. А сказав,
що варто чи в гуртку, чи
на додаткових заняттях
допомогти однокласни
кам хлопця...
І це був для сина урок,
як треба шанувати това
ришів, бути доброзичли
вим.
То велика наука — вмі
ти шанувати людей... І на
це націлює нас у проек
ті нової редакції своєї
Програми партія. Шану
вати на уроках, у віль
ний час, у школі, в сім’ї.
В будні і в свята. В усьо
му житті.
Микола СТОЯН.

с. Панчеве,
Новомиргородський
район.

Інтерв’ю біля робочого столу
Ім'я письменника і гро
мадського діяча, лауреата
Державної премії УРСР
імені Т. Г. Шевченка В. ГІ.
Козаченка добре відоме
кіровоградцям. Все: життя
Василя Павловича міцно
пов’язане з Кіровоградщиною. Тут, у Новоархангельську, він народився, ви
ростав, учився в школі.
Тут, на землі батьків, у ро
ки війни він вів підпільну
роботу. Чимало життєвого
матеріалу
для багатьох
своїх повістей і оповідань,
а також для роману «От
чий дім» почерпнув пись
менник у рідному краї.
Плідні зв'язки письмен
ника з батьківським краєм

de

АНОНС

не перериваються й зараз.
8ін — частий гість кіровоградців, учасник зустрічей
майстрів красного пись
менства з трудящими об
ласті. А в останній день
минулого року кореспон
дент «Молодого комуна
ра» зустрівся з письмен
ником у його робочому
кабінеті. Про життєвий і
творчий шлях та сьогоден
ну творчість В. П. Козачен
ка читайте в інтерв'ю в
одному з лютневих номе
рів «Молодого комунара».
Сьогодні ж ми передає
мо читачам газети ново
річні вітання од письменника-земляка та його щи
рі побажання щастя, доб
ра і миру.
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«Молодий комунар»
А ЦТ (II програма)

А І-.Т (І програма)

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — Документальний
фільм. 8.35 — «Безіменна
зірка». Художній фільм. 1 се
рія. 9.40 — Концерт. 10.00—
Російське мистецтво. 10.30—
АБВГДейка. 11.00 — Твоя ле
нінська бібліотека. 11.30 —
Народні мелодії. 11.45 —
Сім'я і школа
12.15 — Ні
мецька мова. І2.45 — Фільмсиектакль. 14.25 — Фільмконцерт. 14.50 — Супутник
кіноглядача. 18.00 — Нови
ни. 18.20 — Кубок світу із
санного спорту. 19.00 —
Сільська година. 20.25 — Із
скарбниці світової музичної
культури. 21.00 — «Час».
21.40 - «Безіменна зірка».
Художній фільм. 2 серія.

; ■) — »Час». 8.-10 — До
ку.”, літальні фільми. 9.05 —
Опера «Паяци» 10.20 — Ху
дожнії!
фільм «Операція
«Вогненна куля» із серії
«Фронт без пощади». 14.30—
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми 15.25 — Фільмкондерт. 15.50 — Знання —
сила. и>.25 — До національ
ного свята Народної Рес
публіки Кампучії. 17.05 —
Художній фільм «Джура —
мисливець з Мін-Архара». 2
серія
18.15 — Наш сад.
18 45 — Сьогодні
у світі.
19.05 — Мультфільм. 19.10—
Назустріч XXVII з’їзду КПРС.
Програма телебачення Ли
товської РСР. 21.00 — «Час».
21.40 — Міжнародна това
риська
зустріч з хокею. А ЦТ (І програма)
«Бостон Брїоінз» (США) —
«Динамо» (Москва). 22.15 —
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб
Чемпіонат СРСР з фігурно мандрівників 9.40 — Мульт
го к.'.тания. Жінки.
фільм. 9.50 — Світ і молодь.
10.25 — Художній фільм
А зт
«Пабло в небезпеці» із серії
«.Фронт
без пощади». 14.30 —
10 00 — Новини. 10.20 —
Дивні
спортньу,:- ПРИГОДИ. Новини. 14.45 — Паш сучас
11.05 — Муз; ічний
фільм ник. 15.25 — Свято новоріч
«Колиеанк?,
11.25 — Льо ної ялинки у Кремлівському
Палаці з'їздів. 16.10 — Те
дова Фіг тазія. 12.25 — Сло ленарис.
16.30 — Концерт.
во зр вами. 13.25 — Новини. 16.45 — Екологічний

ІБ.СЮ — Новини. 18.10 — ник. 17.05 — Художнійщоден
£_(лбііий дзвіночок. 16.30 — «Джура — мисливець зфільм
МінТелефільм «Надія Крупська. Архара». 4 серія. 18.10 —
Спогади про життя». 16.50— Міжнародна-товариська зу
«Я наздоганяю літо». Ляль стріч з хокею. «Буффалокова вистава. 17.45 — Теле(США) — «Динамо»
пост на будівництві Одеської Сейбрз»
18.45 — Сьогодні у
АТЕЦ. 18.00 — Крок шкіль (Москва).
світі. 19.35 — Програма на
ної реформи. «За партою — шого'життя.
20.00 — Худож
шестилітки».
(Кіровоград).
фільм «У горах Кавказу»
18.40 — День за днем. (Кі ній
із серії «-Фронт без пощади».
ровоград). 19.00 — Актуаль 21.00
«Час». 21.40—Чем
на камера. 19.30 — «Цифри піонат—СРСР
ііашого зростання». Телепла- тання. Танці. з фігурного ка
кат. 19.40 — 3 людьми і для
людей. 20.10 — Тележурнал
«Старт». 20.40 — На добра А УТ
ніч
діти! 21.00 — «Час».
16.00 — Новини. 16.10 —
2140
Художній телефільм
дзвіночок. 16.30 —
«Професія — слідчий». 2 се Срібний
Республіканська фізнко-марія. 22.50 — Новини.
тематнчна школа. 17.10 —
Зустріч з юнгою Юрком.
А ЦТ (II програма)
17 45 — Співає тріо «Золоті
8.00 — Ранкова гімнасти ключі». 18.00 — Для дітей.
ка. 8.15 — Науково-популяр «Ялипка-сміхотинка». 18.30
ний фільм. 8.35 — «-Земля — День за днем. (Кірово
ки ?. Художній фільм. 10.00 град). 18.40 — «Залізничний
- Будильник. 10.30 — Кон транспорт: досвід, пробле
церт. 11.00 — Мультфільм. ми-. Виступ першого секре
11.20 — Шахова
школа. таря Зиам’янського міськ
11.50 — Художній фільм для кому партії В. Г. Переверзе
дітей. «Довга пам’ять» 2 се ва. (Кіровоград). 19.00 —* Ак
рія. 12.55 — Французька мо туальна камера. 19.30 — Ро
ва. 13.25 — Фільм-концерт. сійський романе. 20.00 —
студія «Гарт»
14.00 — Програма Ростов Молодіжна
ської телестудії. 14.50 — Ку 20.45 — Па добраніч, діти!
21.00
—
«Час».
21.40 — Ху
бок світу із санного спорту.
18.(10 — Новини. 18.15 — «До дожній телефільм «Професія
шістнадцяти і старші». 19.00 — слідчий». 4 серія. 1 і 2 час
Документальний фільм. тини. 23.35 — Новини.
19.10 — Музичний кіоск.
19.40 — Ритмічна гімнасти > ЦТ (II програма)
ка. 20.10 — Вечірня казка.
— Ранкова гімнасти
20.25 — Міжнародна това ка800
8.15 — Документальний
риська зустріч з хокею. фільм.
8.35 -- «Безіменна
«Бостон Брїоінз» (СШАГ —
Художній фільм. 2 се
* Динамо» (Москва). 21.00 — зірка».
рія.
9.40
—
Наш сад 10.10—
«4a.cS 21.40 — Художній Е. Шварц і його
11.10
фільм «Безіменна
зірка». — Концерт. 11.45казки.
— Фільм —
1 серія
дітям. «Гутаперчевий хлоп
чик». 13.00 — Іспанська мо
ва. 13.30 — Майстри тратив
ляльки. 13.50 — Художній
Фільм «Підранки». 18.00 —
Новини.
18.20 — Докумен
тальний фільм. 18.50 — Піс
А ЦТ (1 програма)
ня. романе, вальс 19.30 —
8.00 — « Час» 8.40 — У сві Ритмічна гімнастика. 20.20—
ті тварин. 9.40 — »До шіст Кубок європейських чем
надцяти і старші». 10,25 — піонів з баскетболу. Чолові
Художній фільм «Смертель ки. 21.00 — «Час». 21.40 —
на, запшіня» із серії «Фронт Художній фільм «Мексінабез пощади». 1-1.30 — Нови нець»
ни
14.50 — Документальні
фільми. 15.40 — Стадіон для
всіх.
16.10 — Тележурнал.
16.45 — «Тріо». 17.05 — Ху
дожній фільм «Джура —мис
ливець з Мін-Архара». З се
рія. 18.15 — За словом діло.
д ЦТ (І програма)
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Світ і молодь. 19.35
8.00 — «Час». 8.40 — У
— З чим ідемо до з’їзду. концертному за.'іі — школя
20.05 — Художній фільм рі. 9.25 — Документальний
«Пабло в небезпеці» із се фільм. 9.45 — Концерт. .10.20
рії «Фронт без пощади». — Художній фільм «У горах
21.00 — «Час». 21.40 — Чем Кавказу» із серії «Фронт без
піонат СРСР з фігурного ка пощади».
14.30 — Новини.
тання Чоловіки.
14.50 — Науково-популяр
ний фільм
15.00 — Росій
А УТ
ська мова. 15.30 — Сьогодні
10.00 — Новини. 10.20 — і завтра підмосковного села.
Вперед, орлятаї 11.00 — Ху 16.05 — Художній
фільм
дожній телефільм «Особисте «Джура — мисливець з Мінжиття Діда Мороза». 12.10— Архара». 5 і 6 серії. 18.20 —
Старти надій. 12.50 — Нови Теленарис. 18.35 — Концерт.
ни. 16.00 — Новини. 16.10— 18.45 — Сьогодні
у світі.
Срібний дзвіночок. 16.30 — 19.00 — Науково-популярні
Кінопрограма «Наш сучас фільми. 19.15 — Концерт.
ній;». 17.05 — «Коза-дереза». 19.30 — Проблеми — пошу
Опера-казка. 17.30 — Агро ки — рішення. 21.00 —«Час».
пром- проблеми і пошуки. 21.40 — Чемпіонат СРСР з
18.00 — Курс — науково-тех фігурного катання. Показові
нічний прогрес (Кіровоград виступи.
ський проектно-конструктор
ський інститут по грунтооб А УТ
робних і посівних машинах)
(Кіровоград) 18.30 — Фільм10.00 — Новини. 10.20 —
концерт «Танець довжиною Виробнича гімнастика. 10.30
в життя». 19.00 — Актуаль — Свято новорічної ялинки.
на камера 19.30 — Обгово 11.30 — Молодіжна студія
рюємо. пропонуємо.
схва «Гарт» 12.15 — Сонячне ко
люємо. 19.45 — День за ло. 12.45 — Новини. 13.00—
днем. (Кіровоград) 20.00 — Звучить орган. 16.00 — Но
Факти свідчать 20.45 — На вини. 16.10 — Срібний дзві
добраніч, діти! 21.00—«Час». ночок. (ПавлиськІ казки).
21.40 — Художній фільм (Кіровоград на Республікан
«Професія — слідчий» 3 се ське телебачення) 16.30 —
рія 22.55 — Новини
Народна творчість. Різьбяр

СІЧНЯ

А. Сухорськив. 16.50 — Ук
раїнські наспіви. 17,05 —
Документальний фільм «Як
що взятися спільно» 17.30—
Закон і ми. 18.00 — Теле
фільм «Заради цього варто
жити».
18.30 — Музичний
фільм «Дивертисмент». 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— «П’ятирічки крок». На
зустріч XXVII з’їзду КПРС.
Чернігівська область. 20.20
— Любителям симфонічної
музики. 20.40 — На добрапіч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Концерт
майстрів
мистецтв і художніх колек
тивів Чернігівської області.
22.40 — Новини
23.00 —
Чемпіонат СРСР з волейбо
лу. Чоловіки. «Політехнік»
(Одеса) — «Динамо» (Мос
ковська область).

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — Документальний
фільм. 8.35 —Художній фільм
«Мексікаиець». 10.00 — До
таємниць малахітової шка
тулки. 10.30 — Концерт. 11.0.0
— Мультфільми. 11.20 —
Фільм-концерт.
11.55 —
Фільм дітям. «В одне пре
красне дитинство». 13.05 —
Англійська мова. 13.35 —
Документальний фільм. 13.50
— Концерт. 14.55 — Міжна
родний юнацький турнір з
футболу. Збірна Бельгії —
збірна СРСР-2. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Для всіх і для
кожного. 18.50 — Концерт.
19.10 — Спортивна переда
ча. . 19.55 — Міжнародний
юнацький турнір з футболу.
Збірна С.РСР-1 — збірна
Франції. 20.35 — Концерт.
21.00 — «Час». 21.40—«Кри
вавий
камінь». Художній
фільм.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт. 9.00 — Сім’я і школа.
9.30 — Колискова з ляль
кою. 10.00 — Здоров’я. 10.45
— Концерт 11.10 — VII рес
публіканська художня ви
ставка «Радянська Росія».
11.45 — Для всіх і для кож
ного. 12.15 — Фільм-концерт.
13.00 — Художній фільм «Ді
ти сонця». 1 і 2 серії. 16.15—
Про час і про себе. 16.35 —
Очевидне — нейдтові риє. 17.35
— Мультфільм. 17.45 — Да
рую тобі пісню. 18.20 — Те
леміст Москва — Міннесота,
присвячений нам’яті Саман
та С.міт. 19.25 — Кінокоме
дія «Брильянтова
рука».
21.00 — «Час». 21.40 — Ла
біринт.

А ЦТ (її‘програма)
8.00 ' 'Ріііійдва гімнасти
ка. 8.15 — Художній Фільм
«'Своя земля». 9.45 — Науко'.
nd-популярний фільм. 9.55 =£
Мамина Школа. 10.25 — Коні
церт. 11.00 — Програма Кд>
уельського
телебаченпїг.
11.55 —. Художній фільм 41
це все про нього». 2 серія;
13.10 — Російська мойгр.
13.40 — «Переможці». 15.0о
— Міжнародний юнацький
турнір з футболу. Збірна
ФРН — збірна Бельгії. 15.40

А УТ
1&00 — Новини. 10.20 -тгімнастика. 10.40~
Доброго вйм здоров'я. 11.20
— Естрадна
розважальна
Програма. 12.25 — «Комеді
анти».
Вистава. 13.15 —
Мультфільм. 13.25 — Нови
ни. 13.40 — Мультфільм для
дітей. 14.25 — П. Чайковський. Концерт для скрипни
з оркестром. 15.15 — КІНО-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 — Кі
ножурнал. 9.20 — 2-й тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.10 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Ран-

мозаїка. 16.15 — Наука Ра нова пошта. 11.30 — Світ
дянської України в XI п’яти рослин. 12.15 — Мультфільм.
річці. 17.00 — Музичний 12.30 — Музичний кіоск.
фільм - Крилата пісня». 17.15 13.00 — Сільська година.
— О. Вишня. «Мисливські 14.00 — Кіножурнал «Єра14.10 — Теленарис.
усмішки». 17.55 — Художній лаш».
фільм «Все навпаки». 19.00 14.50 — «Голуба чашка».
— Актуальна камера. 19.35 15.50 — Концерт. 16.50 —
— Скарби музеїв України. Казки про мультиплікацію.
19.50 — «Футбол — хокей». Передача 2. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — «Ти
Вшанування чемпіонів.,20.40 промчи мене. зимо». 19,25 —
— На добраніч, діти! 21.00— Екран пригодницького філь
«Час». 21.40 — Телетурпір му «Золота річка». 21.00 —
♦ Сонячні кларнети». Самоді «Час». 21.45 — «Таке велике
яльні
художні колективи кохання». 22.40 — Спорт за
■Черкаської області. 22.55 — тиждень.
Новини. 23.20 — Чемпіонат
СРСР з волейболу. Чоловіки.
«Політехнік» (Одеса) — «Ку- А УТ
роаиаратура»
(Вільнюс).
(Одеса).
10.00 — Новини. Ю.2о —
Ритмічна гімнастика. 10.40
А ЦТ (II програма)
— Танцюють діти. 11.20 —
Художній фільм «Смак хал
8.00 — Ранкова гімнасти ви». 12.25 — У майстерні
ка. 8.15 — Документальний художника. 13.05 — Новини.
фіііьм. 8.45 — Ритмічна 11м- 13.20 — Кінопрограма «У сві
настика. 9.15 — Ранкова ті цікавого». 14.00 — «П’ять
пошта. 9.45 — Об’єктив 10 15 хвилин на роздуми». Моло-

До уваги випускників шкіл

провідник пасажирських вагонів далекого прямування
(приймають юнаків і дівчат, які мають середню освіту.

Ми ознайомимо вас з одним із пер
ших навчальних закладів Кіровоградщини, його кабінетами і лабораторіями,
розповімо про найгуманнішу спеціаль
ність — будівельника, продемонструємо
науково-технічну творчість учнів.
Початок о 15-й годині.

Кіровоград,

ЇХАТИ тролейбусами №№ 1, 2, А, б, 6
та автобусами №№ 5, 12, 7, 20, 29
до
зупинки «Побутрадіотехніка».

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
Обсяг 0.5 друк. ари.

Строк навчання — і рік, стипендія — 45 карбованців);
помічник машиніста електровоза (приймають молодь
віком до ЗО років, звільнену в запас з лав Радянської
Армії. Строк навчання — 1 рік, стипендія — 72 карбо
ванці).
Вступники подають: заяву па ім’я директора учи інша
документ про освіту, свідоцтво про народження харак
теристику зі школи або з місця роботи, довідку’з місця
проживання іа про склад сім ї, автобіографію медичну
довідку (форма № 286), 6 фотокарток 3X4 с’м
Всі вступники за направленням училища проходять
медичну комісію в Знам’япськііі залізничній поліклініці.
Початок занять — 15 січня 1986 року.. .
Особи, які закінчать училище, направляються на ро
боту на підприємства і користуються всіма пільгами ро
бітників, залізничного транспорту.
'
Адреса училища: 317060, м. Знам’янка, вул. Розі) Люк
сембург, 6.
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транспорт з таких спеціальностей:

ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.

Дирекція технікуму.

Редакції газети «Моло
дий комунар» на постійну
роботу потрібна друкар
ка. яка володіє україн
ською мовою.

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ

ВІДБУДЕТЬСЯ ДЕНЬ

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
НАША
АДРЕСА:
м.
вул. Уфімська, 6.

— Світ і молодь. 16.15 — Науково-поп ул я рн нй
ф і л ь Мі
16.30 — У світі тварин. 17.30
— Із скарбниці світової м$
зичної культури. 18.25 —ї
Міжнародний юнацький туї^
нір з футболу.
Збірна
СРСР-1 — збірна СІІІА. 19.05
— Документальні фільми^.
19.30 — Спортивна переда
ча. 20.15 — Документальний
фільм. 20.25 —- Гапдбої?.
21.00 --- «Час». 21.45 — Х-Л
дожній фільм «Василь СуріА
ков».

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ СЕРЕДНЄ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 12

11 січня 1986 року в Кіровоградсько
му будівельному технікумі імені. Героя
Радянського Союзу В. Є. Колісниченка

НАША АДРЕСА:

ЕК 01004.

діжна передача. 15.30 — Село і люди. 16.00—Слава сОда
датська. 17.00 — Мода... Мої
да... Мода... 17.30 — Концерт
В. Леонтьева. 18.00 — Мульт»,
фільм на замовлення. 19.00
— Актуальна камера. 19 35
— Телефільм «Сергеев Цсііськйй».
19.55 — Концерт
популярної симфонічної муі.
зики. 20.50 — На добраніч'
діти! 21.00 — «Час». 21.45 —’
Сеанс документального тії
науково-популярного
кіно.
22.45 — Новини.

А ЦТ (II програма)

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

— Концерт. 10.45 — На зем
лі, в небесах і пй морі. 11.15
— Концерт. 11.45 — Худож
ній фільм «1 це все про
нього». 1 серія. 13.00—Клуб
мандрівників. 14.00 — Лас
каво просимо! 15.45 — Чем
піонат СРСР з волейболу.
Чоловіки.
10.15 — Мульт
фільми.
16.50 — Майстри
мистецтв. 18.15 — Фестива
лі, конкурси, концерти. 19.15
— Це ви можете. 20.15 —
К. Паустовський. «Старик у
потертій шинелі». 21.00 -т«Час». 21.40 — Художній
фільм «Своя земля».
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