ми — ЗА МИРІ}
і

Залежить
од волі
кожного
Багатолюдно і гамірливо}
було біля контори колгоспу}
імені К. -Маркса того дня.}
На плакатах і транспаран-}
тах заклики: «Ні — ядер-}
ним вибухам!». В селі Ад-}
жамці жителі зібралися на}
мітинг.

Доведемо
справу
до кінця

_ Ветеран війни і праці О. С.
Гребснчук гнівно засудив
На XVI пленумі ЦК
політику тих, хто штовхає
ЛКСМУ говорилось, що
Ллюдство у прірву ядерної
навчити кадри і актив умі
^йни. Він пройшов фрон
ти виділяти пріоритетні
товими дорогами по бата- ! напрями, допомогти кож
тьох країнах Європи і везу-} ній комсомольській орга
стрі'іав жодного народу,} нізації, визначити, а, голов
який би не проклинав війну.} не, здійснити свою кон
«Ми хочемо жити і вчи-? кретну. соціально значиму
тися під мирним небом.? справу у вирішенні най
народногос
Хочемо вирости і стати на-? важливіших
завдань —
дійними
продовжувачами? подарських
один із вирішальних на
справи миру», — заявила
від імені всіх учнів Аджар прямів комсол'.сльської пе
ребудови.
ської середньої школи піо
По-моєму, дуже правиль
нерна Іра Рябоконь.
но і своєчасно. Чому б і
Н. С. Тараканова все жит
справді кожній
комсо
тя присвятила найгуманнімольській
організації
не
шій я сип
спрямувати свої зусилля .
сестра. Жінка вважає,
на вирішенні одного—двох
той, хто підіймає руку
соціально важливих пи
життя і здоров'я лк
тань? Взяти,
наприклад,
сам не гідний носити імя
нашу районну комсомоль
людини.
«Сьогоднішні
барикади?
боротьби за мир для нас —\
це колгоспні поля і завод-’
ські цехи, шкільні класи і'
Надаючи виняткового зна
наукові установи, І кожен
чення
ефективнішому вико
повинен розуміти, шо епра-|
ва'^Ёиту залежить і від його ристанню творчого потен? піалу молодих новаторів,
осіюпстого
ЇЮИСТЄ
внеску», -— ска-А^юро обкому ЛКСМУ, пре'
'
. .А,«-,
зав директор місцевої шко І зидія
обласної ради ПІТ,
ли О. М. Морозов.
президія
облрадн ВТВР
Учасники мітингу прий постановили взяти участь у
няли резолюцію, в якій за Всесоюзному конкурсі твор
явили про свою рішимість чих розробок молодих нова
зміцнювати мир добросовіс торів; підсумки будуть ві
ного працею на кожному ро дображені, зокрема, на оббочому місці, зробити мак ласній виставні науково-тех
симальний внесок у вико нічної творчості молоді, при
нання рішень XXVII з’їзду свяченій 69-й річниці Вели
КПРС по прискоренню со кого Жовтня і 68-й річниці
ціально-економічного
роз від дня народження Ле
нінського комсомолу.
витку країни.
Виставка проводитиметься
1-і. ХОМИЧ. 0в рамках Всесоюзного огляКіровоградський район.
Р ду науково-технічної твор-

ську організацію. Виходя
чи із сільськогосподар
ської специфіки
нашого
району, комсомол вважав
би справою своєї честі
шефство над вирощуван
ням кукурудзи, чи, якщо
мислити глобальніше, за
кріплення молоді на селі,
направлення
комсомоль
ців у тваринництво.
Але часто ми хапаємось
за безліч справ і нічого
не доводимо до кінця.
Самі винуваті, нам же й
виправляти становище.
В. ДАВИДЕНКО,

другий секретар НоБомиргородського РК
ЛКСМУ.

Корінь
формалізму—
робота
для «галочки»
Багатьом моїм колегам,
напевне,
знайома
така
картина: йде пленум рай
кому комсомолу, а в за
лі — наче сторонні люди
зібралися. Одні про щось
перешіптуються, інші по
схиляли голови над кни
гою чи газетою. А ще
хтось нетерпляче погля
дає на годинник: чи скоро
там закінчиться? Відверто
КВЖуЧИ, подібне рЗНІШЄ
можна було спостерігати
і в нас. Та ось відбулися
позитивні зміни. На три

буну люди піднімаються
зі своїми проблемами, а
не просто, щоб відбути
чергу. І хай не завжди ло
гічно правильно побудова
но виступ, зате людина
каже про конкретні діла.
А значить — буде й ре
зультат.
Хотілося б, щоб саме в
такому дусі пройшло об
говорення доповіді і на
пленумі обкому комсо
молу.
Пишу ці рядки, і якраз
щойно повернувся з рай
центру член КМК ланки
по вирощуванню
цукро
вих буряків Володя Риба
чок. Одразу ж пішов у
тракторну бригаду,
роз
повів хлопцям про почуте
на засіданні клубу «Ко
лос», організованому райгазетою «Ленінська зоря»
та РК ЛКСМУ з участю мо
лодих. кукурудзоводів і
буряководів району. У нас

це традиція — як тільки
хтось побуває на якійсь
нараді, навчанні — обо
в’язково, не відкладаючи,
йде з повідомленням в
трудовий колектив.
Недарма завела
х^ову
про Володю Рибачка. Та
кими, як він, по праву гор
димося. Молодий
кому
ніст, удостоєний високої
відзнаки — ордена Трудо
вої Слави III ступеня. Вже
вкотре товариші по робо
ті виявляють йому високе
довір'я, обираючи групкомсоргом
тракторної
бригади, членом
бюро
відділкової
комсомоль
ської організаціїКомсомольськими акти
вістами
не народжую
ться, — цей перефразова
ний вислів відповідає сьо
годні вимогам часу. Дійс
но, людина перевіряється
в дії. Наприклад, бага
тьом у нашому районі ві

----------------------- -----------

ВАША ДУМКА?

доме ім’я Василя Гуцу.
Воїн-інтернаціоналіст, на
городжений бойовою від
знакою, першокласний то
кар метизного цеху. По.
вернувшись з лав Радян
ської
Армії,
активно
включився у військовопатріотичну роботу.
Райком комсомолу ре
комендував його на
на
вчання до ВКШ при ЦК
ВЛКСМ. І ось ми з радістю
дізналися, що Василь став
її слухачем. Немає сумні
ву: з юнака буде справж-‘
ній комсомольський пра
цівник. А веду я до того,
що, образно кажучи, «ліп
лячи» майбутнього акти
віста, ми повинні спочат
ку побачити його в кон
кретній справі.
Р. СТЕПАНОВА,
секретар
номітс-ту
комсомолу колгоспу
«Дружба».
Еіг.ьшанський район-

----------------------------------

До редакції надходять листи з позначкою «на пленум». їхшо суть можна
визначити кількома запитаннями:
1. Як підняти авторитет і бойовнтість первинних комсомольських органі
зацій?
2. Які назрілі питання в комсомолі вимагають невідкладного вирішення?
3. Як викликати у молоді інтерес до активної діяльності в комсомольських
організаціях?
4. Які форумі організації дозвілля ви вважаєте найбільш прийнятними для
юнаків і дівчат?
Як ми повідомляли, пленум обкому ЛІ<СМ,У розгляне коло питань, що
стосуються перебудови роботи в комсомольських організаціях області. А яка
ваша думка з приводу запропонованих питань?
Чекаємо також під вас запитань, пропозицій, адрес.

Репортаж

В обкомі ЛКСМ України
чості молоді і спрямована
на прискорення впровад
ження молодіжних розро
бок, у тому числі з викори
станням винаходів, рацпро
позиції!
й
промислових
зразків у народному госпо
дарстві.
Колективи
підприємств,
колгоспів і радгоспів, на
вчальних і позашкільних за
кладів, а також окремі ав
тори
найцінніших робіт,
представлених на обласну
виставку, і ті. хто досягне
значних успіхів у розвитку
І1ТТМ, будуть
відзначені
грошовими преміями і По
чесними
грамотами
ОК
ЛКСМУ, облрад ВТВР та
іігт.

Внсокссфєнтивно працюють на кіровоградському заводі «Ндросила» мол.-.д; де
путати Л. Горбенко. Л. Романюн. їхню надійну підтримку керівник групи В. М.
Єпінул відчуває завжди, коли доводиться розв’язувати важливі виробничі питання,
їх надзвичайно широке — інтенсифікація виробництва, організація соціаЛ-->-Очного змагання, боротьба за підвищення якості продукції, створення для тру
дівників належних умов для праці та відпочинку тощо.
На знімку: депутати Л. ГОРБЕНКО та Л. РОМАНЮК перевіряють лність
товарів народного споживання.
Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

Зміна закінчилася. Ва
силь Бузько звично скла
дає інструменти. А
подумки — уже вдома. Сьо
годні четвер. До суботи
обіцяв друзям фотографії
віддрукувати, та й дома
чимало справ.
— Слухай. Є справа до
тебе, — підійшов Сергій
Федоров, секретар комі
тету комсомолу. — Субот-

досить незатишним міс
цем. Темної години пере
хожі старалися обминути
його... За справу взялися
локомотивники. Члени ко
мітету комсомолу домо
вилися з міськвиконкомом
і архітектором, відшука
ли техніку. Незабаром тут
уже чувся потужний гул
двигунів. Вивезено сміття,
спиляно сухі дерева, ви-

ЖИТТЯ СПІЛКИ:

КОМСОМОЛЬСЬКА
ІНІЦІАТИВА

Молодими дужими руками
і ділами підтримує ініціативу бригади В. Чванова (ВАЗ)
молодь локомотивного депо станції Знам'янка,
прикрашаючи рідне місто.
ник у нас. Допоможеш?
Василеві — 32. З комсомольського віку вже ви
йшов. Але для нього ко
мітет комсомолу — свій.
Сюди заходить зі своїми
пропозиціями і турботами.
Саме тому вранці наступ
ної суботи він чи не рані
ше за всіх був у міському
парку культури. Сюди ж
'зібралися і комсомольціактивісти Серед них
—
групкомсорг автоматного
цеху Микола Лобацевич,
члени комсомольсько-мо
лодіжних колективів, пе
редовики
виробництва
Олександр Басюра та Пав
ло Гуменюк.
Працювали
легко,
з
жартами, як і звикли на
комсомольських
суботниках. А їх вже комітет
організував чимало.
Рі
шення зборів — відпра
цювати три дні на благо
устрої міста — не залиши
лося на папері.
Ще донедавна сквер на
5^^^^ці Петровського був

корчувано пні... Звичайно,
попереду роботи ще багато. Але футбольне поле
і бігові доріжки вже роз
мічені. Мине трохи часу, і
в місті з'явиться ще один
стадіон.
Добра справа
молоді депо запалила уч
нів СПТУ № 12, що розта
шоване якраз неподалік
від сквера. Ось і є у ро
бітничого колективе нові
помічники«Моє місто — мій рід
ний дім» — цей заклик
міськкому комсомолу зна
йшов відгук і підтримку у
молодих локомотивників.
Тому вони масово
при
йшли на суботник,
коли
треба було реконструюва
ти вулицю Привокзальну.
...Сергій Носков і Юрій
Яковлєв носили бетонні
стовпчики, Валентин Демич та Микола Арута під
готували розчин. Один за
одним бетонні стовпчики
займали свої місця. Сьо
годні обличчя міського
парку змінюється на кра
ще...

Відразу й не визначиш, !
хто з них показав себе
вправнішим
будівельни
ком — Сергій Безребрий,
Віктор Стреленков, Василь
Бузько чи ще хтось. Ко
жен працював на совість.
Ця енергія — від почут
тя господаря. Хлопці зна
ють: у місті буде свій,
перший тенісний корт. І
зроблять вони його влесними руками! Нехай об’ент
скромний.
Зате нудьга
тут — не пройде!
А як же з відпочинком?
Про це подбав профком
підприємства.
Учасники
суботника отримали квит
ки на футбольний матч
між місцевою командою
«Локомотив» та ветерана
ми одеського «Чорномор
ця». Так що позитивних
емоцій вистачило на цілий
робочий тиждень.
-..Василь Бузько все-таки
встиг проявити і плівку,
яку обіцяв. На ній — його
друзі.
В. НУЖНИЙ.

28 серпня “3986 року

- «Молодий комунар»

2 сігор.

'
СХОДИНКИ САМОВРЯДУВАННЯ
дому й готуються до свя
Й
ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ. ЦЯ ТЕМА ВСЕ БІЛЬШЕ ЗАВОЙОВУЄ
та. Роботу й порядок тут
УВАГУ МОЛОДІЖНОЇ ПРЕСИ, ОСКІЛЬКИ ПІДКАЗАНА НЕ ЛИШЕ ЧАзабезпечимо ми самі.
I
СОМ, А Й ЧИТАЧАМИ.
Я роздумував:
СЬОГОДНІ РОЗМОВУ ІЗ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ВЕДЕ КАНДИДАТ
— Бачите, що в 5 «А»
У
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК А. Б. РЕЗНІК.
сталося — вдарили дівчин
ку.
— При нас не буде ні
яких порушень. Невже не
довіряєте? Хіба ж ми вас
підводили?
Знав, що мають на ува
Вчитися на совість —
Якщо ти, старшокласнику, слідкував за перебу
зі. Адже, коли я прийняв
ванням Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Гор цс, з мого погляду, — не
школу, трапилося тривале
бачова на Далекому Сході, то, певно, знаєш, звідки залишати нічого не засво відрядження. Було, зви
єного
з
того,
що
опрацьо

слова, винесені у заголовок.
чайно, кому мене заміни
В одній із його бесід із трудящими Владивостока вується. Не раз вступали
ти. Та вирішив ще звер
один юнак заговорив про комсомол. Тоді й прозвуча зі мною в полеміку десяти нутися й до комсомоль
ла відповідь: «Ви самі об'єднались у спілку молоді, класники: — Не все, що
ського активу.
вчимо, згодиться в житті.
так доведіть до пуття кожну організацію».
Запросив Бориса.
Що ж до шкільного комсомолу, то тут справи чи Може, й не’все. Вироблен
— Мені дуже хотілося
не найскладніші. Не може не викликати найсерйозні ня вміння та навичок ра побувати у вас на зборах,
шого занепокоєння констатація, яка прозвучала па ціональної самоосвітньої але ж відрядження...
XII Пленумі ЦК ВЛКСМ, що одна з найслабших ла роботи набуває все біль
— Коли їдете?
нок у комсомолі — шкільні комсомольські організа шого значення. Мене ди
— Наступного тижня.
ції. Неважко дошукуватися причин, скажімо, в тому, вує, що в багатьох комсо
— А ми в кінці цього
що шкільний комсомол — наймолодший загін у Спіл мольських
організаціях зберемо.
ці, що йому бракує життєвого досвіду. Слушні поси так .і не створені гуртки
— Гаразд.
лання на своєрідне становище учня, якого опікає «Вчись учитися». Багато
Коли вже порядок дня
вчитель (часто занадто). Та це для тих, хто виправ втрачаєте!
був вичерпаний, попросив
датися прагне, а не долати відставання. Бракує жит
Пригадую випадок. Був
слова.
тєвого досвіду? Здобувай його у діяльності — в шко я тоді директором п’ятої
— Мене в школі не бу
лі й поза нею. Вчитель опікає? Виходь з-під опіки, школи. Усім колективом
працювали ми на току міс де з місяць. На вчителів,
•.нову ж діяльністю.
цевого колгоспу — пере які й без того завантаже
тиву перейдеш у трудо бирали кукурудзяні ка ні, ляже додатковий тя
гар. Тож у мене до вас
вий, знімешся з обліку в
чани. Вчителі наглядали,
прохання: візьміть част
шкільній комсомольській
чи не допускали учні пусНе раз доводилося чу організації, щоб влитися
ку па себе. Що маю на
тощіз. І все ж після однієї
ти: в школі людина готує в лави, як часто мовиться, з таких витівок підходять
увазі? Самі не додавайте
ться до життя. Тут не все дорослого комсомолу. Але до мене троє старшоклас їм турбот і порядок щодо
точно. В школі ти живеш
ж не з нуля розпочинати ників — секретар коміте молодших забезпечте.
життям, водночас готую меш.
Подальші успіхи
ту комсомолу Борис Б.,
Пообіцяли й дотримали.
чись до вступу в його най грунтуються на вихованос член комітету Віктор С. та
Ось що мали на увазі то
відповідальніший етап — ті й дисциплінованості,
Андрій Б.
ді учні.
трудову діяльність, гро озброєності знаннями та
— Завтра День вчителя,
— Покличте, будь лас
мадську активність у найготовності до їх безпе чи ж не так?
ка, до мене всіх учителів.
вимогливішому до людини рервного поглиблення та
— Так.
Зібралися.
запиті. З шкільного колек поновлення.
— Хай вчителі йдуть до
— Можете йти додому.

І. Довести до пуття

Відповідальний ти

Наші обов’язки беруть на
себе комсомольці. Обіця
ють, що все буде гаразд.
Навідався на тік під ве
чір. Завідуючий радо по
відомив:
— Ще ніколи так завзя
то не працювали. І такого
порядку ще не було.
А оце вкінці минулого
навчального року дове
лось побувати в одній
школі. В очі кидалося:
«Графік чергування вчите
лів». На кожному поверсі,
щодня вчителі.
Запитав секретаря ко
мітету комсомолу й голо
ву учкому:
— Що ж роблять учи
телі, чергуючи?
— За порядком слідку
ють.
— Вам це, зрозуміло, не
під силу, — тільки й ска
зав.
Дивує мене й те, що за
комсомольські справи в
школі питають чомусь ор
ганізатора позакласної ро
боти. Якби був комсомоль
цем, соромився, щоб за
мене щось робили вчителі:
готували збори, організо
вували вечори, турбували
ся про дозвілля тощо.
Якось розговорився зі
знайомим
організатором
позакласної роботи. Скар
жився той: пропадає ви
хідний — писатиме звіт
комітету комсомолу. Здидувався н зацікавився, як
в інших школах? Біль
шість зізналася: так само.
А чому? Може здатися
зайвим, та хочеться все ж
нагадати, що самодіяль
ність означає самостійну

діяльність. Комітетам ком
сомолу в школі, бюро в
класі час з усією прискіп
ливістю
проаналізувати
стан справ: зробили самі.
Хай виявиться, що того
замало. Нічого страшного:
усвідомити прогалини й
недоліки, то вже крок доїх подолання.
Запитав якось комсо
мольських ватажків:
‘5<
— Ви запрошуєте на
збори вчителів?
— А для чого? Воин ж
самі прийдуть.
А потрібно, щоб запро
шували. Бо збори ж то
комсомольські. Та як за
прошувати, якщо ті самі
вчителі збори готували?
Й ще якось запитав:
— Чи траплялося так,
щоб засідання комітету та
без вчителя проводилося?
Не пригадував ніхто, а
хтось реплікою відповів:
— Такого бути не мо
же.
Якось в одній із шкіл
тривалий час не було ор
ганізатора позакласної ро
боти (була на курсах). За
цей час в школі не лише
зборів комсомольських не
було, але н жодного засі
дання комітету. Вступ в
комсомол десятикласників
стримувала
комсомоль
ський секретар:
— Зачекайте,
приїде
Варвара Петрівна. Якщо
дозволить — приймемо.
Дивно, та буває ж.
А. РЕЗНІК,
кандидат педагогіч
них наук.
м. Гайворон.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ

МИ

а таді
ПОЇХАЛИ
да риму
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ЗАСЛУЖИЛИ
На комбікормовому заво
ді, ЩО в селі Дончево, ви
сокими показниками у пра
ці відзначається колектив
цеху № 4. Чимала заслуга
в успіхах кормовнробнпчників комсомольської орга
нізації цеху. Тут з ініціа
тиви молодих виробничийків • впроваджено ряд цін
них
раціоналізаторських
пропозицій, які дозволили
значно підвищити продук
тивність праці. Завдяки но
вовведенням цех щомісяця
виконує плани на 110—115
процентів. Портрети кра
щих молодих раціоналіза
торів Ілії Атанасова і Петера Балєва занесено па
заводську Дошку пошани.

конкж
молодих
ВОДІЇВ
В окружному об’єднанні
автотранспорту відбувся
конкурс на кращого моло
дого водія. Перше місце
виборов Жнвко Жслєв з
автопідприємства
«Ван
тажний транспорт», дру.
гим призером став водій
Іван ІІавлов з автопідпри
ємства «Пасажирські пе
ревезення», третім був Славі Рогов з автопідприємства вантажного транспорту.
Переможці
нагороджені
дипломами й цінними су
венірами.
Добірну за матеріала
ми Толбукінської ок
ружної газети «Добруджанска
трибуна»
(НРБ) підготував В- ГДНОЦЬКИЙ.
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З початку року до редакції надійшло 4297 листів.

Ми, учасники агітбрига
ди
Рівнянського
клубу
№ 2, хочемо через газету
подякувати голові нашого
колгоспу імені
Ватутіна
Є. С. Кацубі, секретарю
парткому П. І. Хруленко і
керівникові
агітбригади
Г. П. Погорілій за цікаву
подорож до Криму, яку
вони для нас організували.
Це нагорода не тільки за
виступи, а й за допомогу
своєму господарству. На
ші хлопці під час жнив
працювали
помічниками
комбайнерів, а дівчата —
на току.
О. ШЛЯЄВА, В. ПІДРІЗА, О. ЗАНІЗДРА,
В. ЛАНЕЦЬКД, С. КРУП
КО — учасники агіт
бригади.

Новоукраїнський район.

ЧИТАЧ РОЗДУМУЄ

Під мошкарой^
порядності

На знімну: Олена СЕРДЮК — громадський роз
повсюджувач газети «Молодий комунар». Вона завідує
технічною біолютекою Гайворонського тепловозоремонтного заводу,
Фото в руденКА.
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ВЕСІЛЬНЕ ЛЛАТІЯ ЦІ МАНИ
При зустрічі з Валенти
ною кожна з чотирьох її
сестер зацікавлено питала
наймолодшу: «Ну як, го
тове вже весільне плаття
для мами?». Не жартува
ли, бо в батьків Гната
Микитовича 1 Варвари
Касянівни Степанові« на
мічалося золоте весілля.
23 члени разом з онука
ми налічує їхня дружна
родина. Усі п'ять дочок
працюють за покликанням.
Галина — перукар у побуткомбіиаті «Промінь»,
зачіски, зроблені її рука
ми, демонструвалися
на
конкурсі у Києві. Любов
починала санітаркою, а,
після закінчення медучн-”
лища багато років працю
вала в лікарні села Рівно
го Новоукраїпського ра
йону. Тепер — медсестра
приймального відділення

дитячої обласної лікарні,
нагороджена медаллю «За
доблесну працю». Катери
на — гордість сім’ї, ко
муністка, працює інжене
ром. Олена — диспетчер,
Валентина — замальовщпця розкрійного цеху швей
ного об'єднання,
— Коли в 1937 році на
родилася перша донька,
не могли иарадітися тим
сорочкам, що для неї ши
ли, першим словам І пер
шим крокам Галі. У соро
ковому з'явилася Люба. А
потім — війна...
Кулеметник Степапов у
бою був тяжко поранений.
Операції, шпиталі, трива
ле одужання, повернення.
Працював Гнат Микито
вич тваринником у кол
госпі, Варвара Касяківпа—
в польовій бригаді, трап
лялося, всіх дітей брала з

.

ЧИТАЧ
ЗНАЙОМИТЬ і

собою. Старші допомага
ли мамі сапати, і малі бу
ли під їхнім наглядом.
Вже й будучи на пенсії,
Варвара Касянівна ще 4
роки доглядала курчат на
фермі.
— Та не можемо без ді
тей. — говорить вона, —
тому і переїхали у 80-му
до міста. Хоч живемо і
окремо, а все ж такії непо
далік од діток та онуків.
Самі не буваємо, обов’яз
ково хтось навідує. Гур
том воно - якось веселіше
і спокійніше на душі. Та
он старий собі і зараз спо
чинку не дає — у 33-й шко
лі і слюсар, і сантехнік, і
тесляр, і садівник. І ону
кам взуття вміє відремон '
тупати.
П'ятдесят років разом...
3. РОМАНЧУК.

м Кіровоград.

Хочу
розповісти про
випадок, який мене схви
лював.
Стояла я з черзі за квит
ками до Малої Виски —
поверталась додому з Кі
ровограда. Кому доводи
ться їздити цим маршру
том, той добре знас, що
в суботу бажаючих їхати
багато, а квитків у касі
менше. Виграє і від’їжд
жає, як правило, той, хто
має більше нахабства і
спритніші лікті.
Цього разу майбутні па
сажири своїм правилам
вирішили не зраджувати.
І тут з’явилася вона —
жіночка з села в білосніж
ній хустині та платті в ла
патих квітках. Вона, як і
годиться, зайняла чергу.
Та ненадовго. Помітивши,
як один тільки-но прибу
лий претендент змовниць
ка підморгнув до знайо
мого в черзі, миттю підле
тіла до незнайомця. «Ану,
займай чергу, красеню!
Чим ми гірші за тебе?» —
«Я тут стояв», — спробував
використати
стандартний
прийом хитрун. «Бачили
ми таких розумак!» — бо
йова попалась громадян
ка.
І таки добилась свого:
чоловіка не пропустила, й
сама стала біля каси гаму
вати подібних нахаб. Хтось
на цей вияв благородства
просто не звернув уваги,
хтось кивнуз схвально, і,
можливо, так би есе і скін
чилося. Та ба...
■ Отямилась черга лише
тоді, коли ревнива заступ

ниця справедливості опи
нилась біля каси і спокій
нісінько протягла гроші
на квиток у віконечко.
— Дозвольте,
шанов
на, — здивовано звів брози чоловік спортивної ста
тури. — Ви, здається, за
мною стояли?
— Та я... Та я ось замість
бабусі... Старенька, неміч
на... То я вже коло неї й
заодно візьму...
Говорила вона -неправ
ду, бо бабуся спокійно
продовжувала
стояти а
черзі. Ось і все.
Вразило в цій історії од
не: безпринципність, не
послідовність. Ми буваємо
добренькими —
ПОвірили, взяли.
влтатуваяи; старанні — щоб помі
тили, підвищили, дозірили; справедливі — лише
ради власного, в даний мо
мент вкрай необхідного.
Вміємо і чесними бути, і-за
справедливість
постояти.
Та лише тоді, коли стоїмо
в кінці черги. Але куди
діваються ці ж чесність,
порядність, благородність,
як випадає нагода схитрувзти?
Таких
«справедливих»,
заради власних інтересів,—
серед нас мало. Тому ми
не повинні мовчати, пасив
но спостерігати подібні
сцени. Тільки за такої по
зиції справедливість
восторжествує. Про це пе
реконано до-зелиа^. паса
жири, що їхали з^Жною у
Малу Виску.
Т. АНДРУШКО.
м. Мала Виска.
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Іван БРАТЧЕНКО

ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ МИЛОВА БАЛКА
Пам’ятаєте Рудого Пакька із гоголівських творів?
Ото гарні історії умів чо
ловік розказувати. А за
гадкові ж які! Аж мороз
■по ^гкірі...
-Шне недавно довелося
нам побувати у Миловій
Балці Знам’янського райо
ну. То наслухались там та£ИХ таємничих речей, що
сам Панько міг би позазд
рити!
— Ой, якби ви знали, лю
ди добрі, — розповідає дід
Семен, — якого ото бува
^траху набираєшся, як во
ни, бісові душі, витинають
свої фокуси!
— А що ж то за фоку
си, дідуню?
— Та різні бувають: і
ровами кричать під вікном,
і кота оце раз до тину при
в’язували, а то ще нароб
лять страхопудів із вогня
ними очима.
— Чи нечиста сила у вас
тут завелася?
— Та ні. Це молодь наіуа вечорами збирається, з
сусідніх сіл понаїжджають
мотоциклами, розважають
ся собі на втіху, а нам,
ЧЙШім, на горе.
"
Чому ж вони до клу
бу не йдуть?

— Та туди ж і
зайти
страшно, ходійте подиви
тесь самі. Тут недалечко.
Як підійшли ми з дідом
Семеном до клубу, а ще як
і до середини заглянули,
то й переконалися, що не
дарма у Миловій
Балці
бояться згадувати нечисту
силу. Стоїть собі ’тут та
кий ще міцненькнй цегель
ний будинок, бур’яном за
ріс по самі вікна, під две
рима величезний шмат па
перу валяється, шибок у
деяких місцях немає — за
мість них брудні ганчірки
висять. На стіні напне зе
леного фарбою — КЛУБ,
Несміливо піднімаємось
по східцях цього вражаю
чого «осередку культури-»,
двері легко піддаються, і
нас зустрічає відро із сміт
тям, навкруги пил, валя
ються зламані стільці, об
луплені стіни — це фойє,
заглядаємо до залу — те ж
саме, правда, темно, як і
належить бути там, де «пу
скають-» кіно.
— Оце ж таке, — скруш
но хитає дід Семен, — не
ма, щоб зібратися, попри
бирати гарненько та самим
і влаштувати тут концер-

та, якого і ми б,
старі,
прийшли б подивитися.
— А завклубом у вас є?
— Та є кіномеханік, при
возить тричі на тиждень
кіно, і по всьому.
— І що ж, ніхто не тур
бується про це?
-- А ніхто. У Миловій
Балці живуть депутати ра
йонної і сільської Рад на
родних депутатів. Але мов
чать, мабуть, справ багато
мають. А нам, старим, мо
рока, вечорами хоч із дво
ру не виходь, і це ще доб
ре, а як бійку затіють, то
й тини всі тріщать.
Як же допомогти дідові
Семенові? Голова виконко
му сільської Ради, яка знаходиться па центральній
садибі колгоспу «Союз» у
селі Казарні, В, К. Омелько, розводить руками.
— Будуємо корівник, се
ло газифікуємо і клуб по
лагодимо, тільки пізніше.
Може, допоможуть жите
лям села у районному від
ділі культури? Виявляєть
ся, навряд.
— Це бригадний клуб,—
каже інспектор
відділу
Л. Г. Федчишииа. — Ми
там робіт не
плануємо.
Виїздив у Милову Балку
районний агітпоїзд, у бс-

Змагаються гандболісти
Уперше в своїй спор
тивній історії Кіровоград
став господарем півфі
нального турніру чемпіо
нату України з гандболу
серед чоловічих і жіночих
команд.
Подаємо
результати
перших трьох турів:
Чоловіки:
Одеса
—
Київ — 41:28, Харків —
{(рим — 37:10, Запоріжжя
— Київська
область —
І 8:18, Крим — Запоріж
жя — 12:37, Одеса — Хар
ків
Київ — Київ
ська 'ТОласть — 19:30, Ки
ївська область — Крим—
42:23, Харків — Київ —
32:26, Запоріжжя — Оде
са — 29:31.
Жімки: Одеса — Луцьк
— 26:27, Тернопіль—Дні
пропетровськ — 11:15,
Луцьк — Тернопіль—22:19,
Кіровоград — Дніпропет
ровськ — 33:16, Дніпро
петровськ — Луцьк —
18:23. Одеса — Кірово
град — 26:31.
Перед двома останніми
турами турнірну таблицю
у гандболістів
впевнено
рчолювали Харків яни
6 очок, для яких найприн
циповіший матч з одеси
тами був уже позаду. Хо
роші шанси увійти з трійку
призерів півфіналу збері
гали команди . Київської
області, — 5 очок тз Оде
си, у ЯВИ' було ДВІ пере
моги.
У жінок лідерство за
хопили гравці
луцького
«Буревісника», які
тричі
щасливими залишали іг
ровий майданчик. Без по
разок грали і наші земляч
ки — команда кіровоград
ського «Буревісника» —
після двох матчів - де.
перемоги. Команду «Бу
ревісник» із Кривого Рога,
які представляють Дніпро
петровську область, кіровоградки переграли
до
сить легко, закидаючи у
дорога суперниць на ко
жен
пропущеним м яч
два
Найрезультативніши
ми ’були Любов Коротєєва
__ 7 Вікторія Бодриченко,
Ірина Чмир і Тетяна Шихова ^по 6 м ячів.
доС-^ цікаво склався
матч 'наших землячок із
одеситками, який відбув
ся минулої неділі на сга-

діоні «Ікар». «Політехнік»
з перших же секунд гри
захопиз ініціативу, запро
понувавши високий темп.
Вправною майстерністю у
одеситок вирізнялись май
стер спорту міжнародно
го класу Таїсія Грушко та
майстер спорту Лариса
Руденко. Перша половина
гри за «Політехніком» —
15:11.
Очевидно, що в перерві
матчу тренер кіровоградціа С. Ольшевський вніс
серйозні корективи в так
тику гри нашої команди,
зумів піднести бойовий
дух дівчат. Команда по
мітно додала у швидкос
ті. сміливо йшла на сило
ву боротьбу. Майже «не
пробивними» стали кіро
воградські голкіпери —
капітан команди майстер
спорту Наталія Ізанець та
першорозрядниця Лари
са Коркуділенко. Вперше
зрівняти рахунок . вдалось
кандидату з майстри спор
ту Ірині Чмир, яка з 7-метрозого штрафного вста
новила рівновагу — 18:18.
Певний відрізок часу гра
йшла м’яч у м’яч, а остан
ні 5 хвилин пройшли з

позною перевагою кірозоградок- Бомбардирське
вміння продемонструвала
Ірина Чмир: 10 раз врази
ла вона ворота одеситок.
Як відзначив після гри
тренер, перемога
при
йшла завдяки вдалим ко
лективним діям.
Списки кращих бомбар
дирів після трьох турів
очолювали: у дівчат —
Марина Абрамоза з Луць
ка — 19 м'ячів та наша
Ірина Чмир — 16 м’ячів,
у чоловіків — Юрій Видай
з Києва — 20 і Василь Криворучко з Київської об-,
ласті — 18 м’ячів.
Кілька сліз про органі
зацію чемпіонату і його
особливості. Як повідомив
голозний суддя турніру,
суддя міжнародної кате
горії М. 3. Липов (м. Ки
їв), рівень підготовчої ро
боти до проведення пів
фіналу чемпіонату Украї
ни і хід змагань заслуго
вують на високу оцінку.
Вдало продумано тран
спортне
обслуговування
команд, запропонована і
ціказа культурна програ
ма — з понеділок, напри
клад, всі команди побу-

резні на фермі усний жур
нал провели...
То, може, в обласному
управлінні культури згля
нуться?
— Ми готові
надати
будь-якому клубові належ
ну методичну допомогу,
але питання ремонту нехай
самі на місці вирішують,—
розводить руками заступ
ник начальника управління
по культосвітній
роботі
М. О. Галицький.
Та невже ж ніхто
не
допоможе дідові Семенові?
Ні сільська Рада, ні голо
ва колгоспу М. П. ВурсаЛо? Не такі вже й великі
кошти потрібні, щоб пола
годити клуб. Як на наш по
гляд, тут не вистачає од
ного — уваги до людей.
Звичайно, і молодь, а її
немало у Миловій Балці,
не повинна стояти
осто
ронь. Комсомольці, ватаж
ком у яких зараз Любов
Омслько, могли б органі
зувати і суботник, і виступ
цікавий на сцені бригадно
го клубу підготувати. Ото
б зрадів дід Семен!
С. ОРЕЛ,
спецкор
«Молодого
комунара»,

Знам’янський район.

вали в гостях у комсо
мольських організаціях за
воду
«Гідросила»,
ре
монтно-механічного
за
воду імені В. К. Таратути
та деяких інших, на екс
курсії по історичних міс
цях обласного центру.
Голозна ж особливість
кіровоградського
півфі
налу—виявлення командпереможціа для участі а
чемпіонаті
Радянського
Союзу серед колективів
першої ліги і першості
СРСР.
Результати матчіз IV ту
ру, який відбувся позавчо
ра:
Чоловіки: Київ — Крим
— 22:22, Харків — Запо
ріжжя — 32:16, Одеса —
Київська область — 33:29.
Жінки: Одеса — Терно
піль — 24:22, Кіровоград
— Луцьк — 21:27.
Перед заключним ту
ром, який пройшов учора,
турнірну таблицю у чоло
віків очолили харків’яни,
які набрали 8 очок. Стіль
ки ж очок набрали і ліде
ри жіночого турніру —
команда міста Луцька.
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ
суддя першої катего
рії.
На знімну:
момент
гри з матчу «Буревісник •
(Кривий Ріг) — «Буревіс
ник™ (Кіровоград).
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

[Продовження. Поч. у №№ 94. 95, 96, 99, 101
за 7, 9, 12, 19, 23 серпня ц. р.|.

Здоровий від природи, збільшуючи щодня навантажен
ня, він відчував новий прилив енергії, радів з цього, на
дихав інших на тренування, на загартування організму,
Госпіталізоваін під час війни пам’ятають, як часто
приїжджали представники військових училищ, щоб ві
дібрати для училищ тих, хто вже нюхав порох. З ник
можна було підготувати добрих командирів.
Постав перед комісією і Арсен, постав на прохання
представника танкового училища, який приїхай відби
рати абітурієнтів. 1 підійшов по всіх статтях.
* * *
Учився у Казанському танковому училищі з захоп
ленням; Маючи бойовий досвід, він на тактичних заняттях був завжди ініціативним, розважливим, у будь-якій
ситуації діяв правильно й осмислено. Ного ставили за
приклад, за ним закріпили двох підшефних курсантів,
яким він допомагав.
У повсякденних справах час летів швидко. І коли при
своїли звання молодшого лейтенанта, радів: скоро зно
ву на фронт. Тепер він, поповнивши свої знання, відчу
вав, що ще завзятіше битиме фашистів. Та раптом:
— Вчнтимещ курсантів, командуватимеш навчальним
взводом, — сказав йому генерал, начальник училища.
— Не d моїй натурі бути вчителем — направте
на
фронт, — попросив Арсен.
— Ви військова людина і повинні знати, що команди
рові не заперечують. Це по-перше. По-друге, добрий ви
вчитель чи поганий — нам збоку видніше, я знаю, як ви
навчали своїх двох підшефних курсантів. Добрих тан
кістів повинен готувати добрий командир. Ви знаєте
війну, знаєте танкову справу, добрий психолог...
Так став Арсен командиром навчального взводу тан
кового училища. Не помилився в ньому генерал: взвод
молодшого лейтенанта Сніжка був кращим в училищі.
Правда, курсанти в душі скаржились на свого взводно
го — ганяв він їх безжально, особливо на тактичних за
няттях, ганяв до поту, до знемоги, повторюючи золоту
істину, більше ноту — менше крові.
Іншому цього було б досить — заслужена слава, ша
на, повага. В усьому училищі тільки й розмов, що про
взвод Сніжка, а він наче й не чує нічого, наче цс і не
ного хвалять. Бо жив іншими думками, колишніми сво
їми планами. На фронт! На фронті
В училищі в Арсена була радісна зустріч з другом
дитинства і юності Володимиром Макаренком,
..Арсен після обіду стояв в умивальнику біля відчи
неного вікна, курив. Раптом очам своїм не повірив: пе
ред ним Володимир. Від несподіванки навіть розгуби
лись. Потім кинулись в обійми один одному.
— Чи це ти, Володю!
— Хіба не взнаєш, друже ти мій Хаитуля? (Арсена о
Головківці друзі називали Хантулею).
Зайшли в червоний куток. Макаренко розповів, як у
41-у йшов із Головківкй, повідомив про долю спіль
них друзів.
Володимир Макаренко вчився в технічній роті танко
вого училища, майже щодня зустрічався з Арсеном. За
зведенням Радінформбюро стежили разом за просуван
ням наших армій па захід, за тим, чи скоро буде визво
лено рідне село. Якось уранці Арсен почув по радіо, що
визволено районний центр Нову Прагу, село Головківку.
Не поснідавши, побіг у технічну роту до Макаренка поді
литися радістю. А ввечері, після занять, Арсен узяв із
собою Володимира і пішли в театр. Дивилися «Фронт»
Корнійчука, ділилися враженнями від постановки. Гово
рили про театр, а в голові — Головківка. Яка вона там?
Мабуть, як і тисячі визволених сіл, які довелося бачи
ти Арсенові й Володимиру, — зруйнована, спалена во
рогом.
Земляки написали листи батькам, рідним, друзям, че
рез місяць одержали відповіді, і тепер Арсен особливо
зачастив з рапортами, з проханням про відправку на
фронт: батько і мати повідомляли, що прийшла похо
ронка па старшого брата Никанора.
— Не можу в тилу сидіти. Брата фашисти вбили. Я по
винен бути на війні, повинен відомстити ворогові, — до
водив Арсен командуванню училища.
Та це не допомагало. Переконавшись, що офіційним
шляхом нічого не доб’єшся, вирішив без паперу, по-людськн поговорити з начальником училища, в усній розмові переконати генерала. І цс йому вдалося. Вже потім,
пішовши на поступки Арсенові Сніжку, начальник учи
лища сказав:
— Ви не тільки добрий учитель-наставник, вихова
тель, а ще й майстерний агітатор. Треба ж: юнак, мо
лодший лейтенант вмолив сивого генерала. Ну й ну.
А вдалося «вмолити» генерала ще й тому, що Арсен
знайшов собі курсанта - випускника, який до училища
теж воював, був поранений, а в училищі показав себе
природженим танкістом. Як тільки йому присвоїли офі
церське звання, так і залишили командиром навчального
взводу. Арсен поїхав на фронт, а земляк Володимир Ма.
карепко продовжував учитися на техніка-лейтенанта.
По дорозі з фронту у тил тяжко поранений Арсен
бачив з вагонного вікна лише небо, а тепер — визволені
села і міста, знівечені війною. Біль стискав серце... За
лізничні станції в руїнах. Навколо вирви від бомб —•
вивернуті з коренеїд, скалічені дерева. На перонах май
же не видно цивільних — усе військові, всі спішать. Не
поспішають лише ті, хто вже відвоювався. Бачив Ар
сен в їхніх очах велике горе, бачив печальні, худі лиця,
Одягнуті люди в старий зношений одяг. Глибоким бо
лем відбивалося все це в душі танкіста, і він уже бачив
себе в бойовій машині, яка мчить уперед, знищує воро
га, що понівечив незайману чистоту ранку милої Вітчиз
ни,. ,.
. .
(Далі буде},

«Молодий комунар»
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музичної педагогіки. Чого
тільки не перепробувала,
шукаючи власний стиль —
і класичні твори, і україн
ські народні, і навіть ци
ганські... Марія Федорівна
Бровченко, викладач по
класу колоратурного соп
рано, прагнула розвинути
в учениці природний дар,
і, певно, бачила її вже па
оперній сцені. Учениця бу
ла сумлінна й працьовита.
Учениця шукала себе...
її помітили. Запропону
вали записати на Україн
ському телебаченні й ра
діо кілька естрадних пі
сень. Радість, зухвальство,
надія і безмежний страх —
все переплелося у відомо
му «Обручальном кольце»
О. Семенова і В. Кудряв
цева, з яким Алла вийшла
до республіканського слу
хача.
Нечуванс
щастя — її
прийнято до уславленого
народного
хору
імені
Г. Всрьовкн. Усе те, що
жило лише у непевних

Як зараз пригадую —
ранок, сонце, прекрасний
настрій молодого
дня.
Раптом із репродуктора
долинуло:
«Здравствуй,
мое утро, как я тебе ра
да...» Дивна співзвучність
із власним відчуттям спинило, здивувало, заворо
жило. Особливо голос —
здавалося, співає
твоя
власна душа... То співала
Алла Кудлай. Запам’ята
лось, як диктор сказав:
«Солістка хору імені Г. Верьовкн». Народний хор і
естрадна пісня?..
Кого вона лише не ма
нить, ця осяяна прожекто
рами сцена, де, здається,
все життя — суцільний
фейерверк успіхів? Алла
повсякчас відганяла від
себе думку про естраду,
так не хотілося уподібню
ватися «екзальтованим ме
ломанкам». Вона просто
співала, співала... Скрізь удома, в школі, в Ніжин
ському педінституті, де
навчалася на факультеті
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А ЦТ (І програма)
у.00 — Час. 8.40 — Клуб
мандрівників. 0.40 — Фільм
«Осінній марафон». 11.10 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — «Союз науки і пратіі» Документальні фільми.
15.35 — «Що таке «Пролі
сок». Виступ дитячого хоре
ографічного ансамблю м. Кі
ровограда. 16.20 «- Новини.
16.25 — Знай 1 умій. 16.55 —
Мультфільм. 17.15 — Чемпіо
нат Європи з легкої атлети
ки. 18.10 — За снопом — ді
ло. «Партком міністерства».
Про досвід перебудови робо
ти парткому Міннафтогазбуду. 18.40 — Чемпіонат світу
з шахів. Матч-ревапш. 18.45
— Сьогодні у світі. 18.55 —
•До початку навчального ро
ку. 19.10 — Світ і молодь.
19.40 — Телефільм
«Пов
станська історія». 1 серія —
«Гра з вогнем». 21.00 — Час.
21.40 — Камера дивиться у
світ. 22.40 — Чемпіонат Єв. рони з легкої атлетики. 23.10
— Сьогодні V світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Час вирішувати». Діалог Ук
раїнського телебачення
1
чРобітничої газети». Про ро
боту місцевої промисловості.
11.20 — О. Остропський. «Не
все коту масляна». Вистава.
В перерві — Новини. 16.00 —
Новини. 16,10 — «Сонячне
коло». 16.35 — Концерт по
пулярної симфонічної музи
ки. 17.25 — «З людьми і для
людей». Голова
колгоспу
«Прогрес» Радехівського ра
йону Львівської області. Ге
рой Соціалістичної Праці
М. І. Бойко. 18 00—Телефільм
«Джерела». 18.30 — Фільмнопцерт «Тбіліські мелодії».
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Красиво жити не
заборониш». Із циклу «Пря
мий зв’язок» (з включенням
Кіровограда). 20.45 — На до
браніч, діти. 21.00 — Час.
21.40 — Художній телефільм
«Сеанс одночасної гри». 22.40
— Новини.

Д ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Теле
фільм «Повстанська історія».
1 серія — «Гра з вогнем»*
'9.55 — В. Кіита. «Російські
мініатюри». 10.15 — Світ І

молодь. 10.45 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50— —
Документальний телефільм.
15.20 — Російська
мо
ва. 15.50 — Фільм «Загад
кове викрадення». 17.10 —
Новини. 17,15 — Докумен
тальний фільм. 18.15—«Спів
дружність».
Тележурнал.
18.45 —Сьогодні у світі. 19.00
— Чемпіонат Європи з лег
кої атлетики. 19.20 — Пошта
цих днів. «Як здоров’я, ме
талург?» Передача 1. 19.50 —
Телефільм «Повстанська іс
торія».^ серія — «Поворот».
21.00 — Час. 21.40 — «Сопот86». Міжнародний фестиваль
естрадної пісні. 22.50 — Сьо
годні у світі. 23.05 — Чемпі
онат Європи з легкої атлети
ки.
А УТ
14.45 — Художній теле
фільм «Повстанська історія».
1 серія «Гра з вогнем». 16,00
— Повніш. 16.10 — Колектив
і п’ятирічка.
Організація
праці на шахті «Ворошиловградська» 1ІР 1. 16.30 —
«У
світі
образів Івана
Франка». 17.00 — «Твере
зість — норма життя». Нау
ково - популярний
фільм
«Рецидив». 17.15 — Концерт
заслуженого ансамблю піс
ні і танцю УРСР «Донбас».
(Донецьк). 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15—
До початку нового навчаль
ного року. Виступ завідуючо
го облвно В. П. Хижняка. (Кі
ровоград). 18.30 — Музичний
фільм «Мелодії літа, що ми
нає». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.45 — «Темп». Телерадіоперсклик з
проблем
науково - технічного
про
гресу. 20.45 — На добраніч,
Діти. 21.00 — Час. 21.40 —
Художній фільм «Іспанський
варіант». 1 серія 22 45 —
Новини. 23.10 — Мультфіль
ми для дорослих.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Час. 8.4.0 — Доку
ментальний Фільм. 8.50 —
Телефільм «Повстанська іс
торія». 2 серія — «Поворот».
10.00 — «Здоров’я». 10.45 —
Документальний телефільм.
11.15 — Чемпіонат Європи з
легкої атлетики. 11.35
—
Розповіді про художників.
К. Рождественський. 12.05—
Для ВСІХ 1 для кожного. «Се
зон овочів: удачі, прорахунки>. 12.35 — «Батьківський
день — субота». ГІпо підго
товку шкіл До нового нав
чального року. 13.05—Мульт
фільм. 13.15 — 11 Всесоюзний
фестиваль народної творчо

«Молодой коммунар» —

мріях, — усе це було те
пер її. Та чогось бракува
ло...
Довго вагалася підійти
й сказати Анатолієві Ти
лі офіновичу Авдієвському,
що, при всій любові до
народної пісні, вона вже
не мислить свого існуван
ня без естради. Ніяково
було — ніби не виправда
ла довіри, ніби зрадила...
Та він уже й сам помічав,
що протягом шести років
роботи в хорі Алла постій
но «ділила» себе між на
родною піснею і естрад
ною, її постійно запрошу
вали на радіо й телебачен
ня. Помічав, тому зрозу
мів... 1 от Алла Кудлай —
солістка Українського ра
діо й телебачення...
Для неї пишуть пісні
Євген Дога, Ігор Пок
лад, Олександр Осадчий,
її запрошують для участі
у великих концертах —
пайпам’ятніші виступи в
Москві, Сараєво (культур
ній програмі Олімпіади),

сті. Позивні
фестивалю.
13.45 — Людина. Земля. Все
світ. 14.30 — Новини. 14.45
— До початку навчального
року в вузах і технікумах
країни. 15.00 — С. Рахмапіиов. Рапсодія на тему ІІаганіпі для фортепіано з
ор
кестром. 15.25 — У світі тва
рин. 16.25 — Кіноафіша.
17.25 — 9-а студія. 18.25 —
Телефільм «Перший
хло
пець». 1 1 2 серії. У перерві
— Новини. 21.00 — Час. 21.40
Естрадна вистава. 23.25 —
Чемпіонат Європи з легкої
атлетики. 23.55 — Новини.
А УТ
Ні.ОО — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50 —
Фільм - концерт. 11.30
—
Художній фільм «Іспанський
варіант» 1 серія. 12.35
—
Програма словацького теле
бачення.
13.35 — Новини.
13.45 — Вперше па екрані
УТ. Художній фільм для ді
тей «Академія Пана Ляпки».
1 і 2 серії. 16.20 — Сатирич
ний об’єктив. 16.50 — Хоро
вод дружби. Фільм - концерт.
17.00 — Компас туриста.
17.30 — Концерт естрадносимфонічного оркестру со
лістів Українського телеба
чення і радіо. 18.00—Скарби
музеїв України, Т. Яблонська «Весілля». 18.15 — Азсрпиков «При відкритих ' две
рях». Прем’єра телевистави.
19.00 — Актуальна камера.
19.45 — Продовження віїста,
ви «При відкритих дверях».
20.25 — Прем'єра телефіль
му «Побачення з Софіївкою».
20.45 — На добраніч. діти.
21.00 — Час. 21.40 — Худож
ній фільм «Іспанський варі
ант» 2 серія. 22.45 — Нови
ни. 23.10 — Чемпіонат СРСР
З регбі. «Авіатор» (Київ) —
«Локомотив» (М.). — 2 тайм.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнастика.
9.15 — «Ранкова пошта».
9.45 — Наш сад. 10.15
—
Фільм — дітям. «Сто
пер
ший». 1 1 2 серії. 12.35 — За
безпеку руху. 12.10 — Му
зичний етюд. 13.00 — Фільм
«Втеча містера Мак-Кінлі». 1
серія. 14.10 — «Єттик» —
Здрастуйте». Про творчість
народів Півночі. 14.40 — «З
Фондів телебачення» Зустрі
чі з письменником Федором
Абрамовнм. 15.40 — На зем
лі, в небесах і на морі. 16.10
— Телевнстава «Пам’ять про
Макара».
17.35 — «П'ять
днів в Юрмалі» Фільм - кон
церт. 19.50 — Реклама. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
«Мій Франц Легар». Музична
телевнстава. 21.00 — Час.
21.40 — Фільм «Місія в Ка
булі». 1 серія. 22.45 — Чем
піонат СРСР з водно-лижно
го спорту. 23.10 — Повний.

оск. 13.00 — Сільська годи
на. 14.00 — Коло читання.
14.40 — «На дорогах рефор
ми». Бесіда з міністром ос
віти СРСР С. Щербаковим.
14.55 — Чемпіонат Європи з
легкої атлетики. 15.25
—
Мультфільм. 15.40 — Доку
ментальний телефільм «Жит
тя на землі». 11 серія —
«Хижаки та їх жертви». 16.35
— Телевнстава «Білий кінь
— горе не моє». 18.00
—
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 19.00 — Май
стри оперної сцени. Пласідо
Домінго (Іспанія). І9.55 —
Повніш. 20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо»
(Київ) — «Торпедо» (Москва).
2-й тайм. 20.45 — Якщо хо
чеш бути здоровим. 21.00 —
Час. 21.45 — Супутник теле
глядача. 22 15 — Чемпіонат
Європи з легкої атлетики.
23.15 — Футбольний огляд.
23.35 — Новини,
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50—
Художній фільм «Іспанський
варіант» 2 серія. 11.55
—
Сьогодні — День шахтаря
«Слався, шахтарський труд».
Телефільм «Вугілля,
наші
турботи». 13.10 — Новини.
13.20 — Доброго вам
здо
ров’я. Режим першокласни
ка. 13.50 — «Кур'єр». Ідеї,
відкриття, винаходи юнацт
ва. 14.30 — Мультфільм на
замовлення. 15.30 — Село і
.•поди. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Програма
■ Братерство». 18.30 — Акту
альна камера. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу «Ди
намо»
(Київ) — «Торпедо»
(М.). 1 тайм 2-й тайм з 20.00
по 1 пр. ЦТ. 19.45 — Музич
ний телефільм «Скрипалі».
20.05 — Прем’єра художньо
го телефільму «Остання елек
тричка». 20.45 — На добравіч. діти. 21.00 — Час. 21.45
— Кіномозаїка. Ведуча на
родна артистка СРСР А. Ро
говцева. 22.55 — Новини.
23.15 — ЇХ літня спартакіа
да народів СРСР. Мотобол.
Фінал.
А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — До Дня шахтаря. До
кументальні телефільми. 9.05
— Мультфільми. 9.30 — Ро
сійська мова. 10.00 — Моя
музика — моє життя. 10.45
— Програма Естонського те.
побачення. 12.00 — Світ
і
молодь. 12.30 — Фільм «Ете.
ча містера Мак-Кінлі». 2 се
рія. 13.55 — Реклама. 14.00 —
«Слідство ведуть ЗНАТОКИ».
«Шантаж». Телевнстава 1 і
— серії. 16.30 — Розповіда
ють наші
кореспонденти.
1 -'.00 _— Спортивна програ
ма. Кубок світу з спортив
ної гімнастики. 17.45 — Чемпіопат СРСР з водно-лижного
спорту. 18.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Спартак»
(Москва) — «Дніпро».
2-й
тайм. 18.45 — Чемпіонат
СРСР з водно-лижного спор
А ЦТ (І програма)
ту. 1900 — Чемпіонат СРСР
8.00 — Час. 8.40 — Ритміч з футболу. «Динамо» (Київ)
на гімнастика. 9.10 — Висту — «Торпедо» (Москва). 1-й
пає ансамбль «Росіяночка». тайм. 19.45 — Вечірня каз
9.20 — 35-й тираж «Спортло ка. 20.00 — Із скарбниці сві
то». 9,30 — Будильник. 10.00 тової музичної культури.
— Служу Радянському Сою П. Чайкзвський. Музика до
зу! 11.00 — - Ранкова попі- балету «Спляча красуня».
та», 11.30 — Клуб мандрів 21.00 — Час. 21.45 — Фільм
ників. 12.30 — Музичний кі «Місія в Кабулі». 2 серія.
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ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
КІРОВОГРАДСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО
ОБ’ЄДНАННЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
Училище готує кваліфі
кованих спеціалістів для
підприємств м'ясної і мо
лочної промисловості.
Приймаються юнаки і
дівчата віком від 16 років
з освітою за 8—10 класів
для роботи на підприєм
ствах м’ясної промисло
вості й віком від 15,5 року
з освітою за 8—10 класів
для роботи па підприєм
ствах молочної промисло
вості.

Строк навчання — 1 рік.

Прийнятих до училища
забезпечують триразовим
харчуванням,
гуртожит
ком, стипендією 18 карбо
ванців на місяць. Звільне
ні з лав Радянської Армії
і
випускники
середніх
шкіл одержують таку до
плату до стипендії, щоб
одержувана ними сума до
рівнювала 75—80 карбо
ванців па місяць.

Під час виробничого на
вчання учні додатково до
стипендії одержують 50
процентів від заробленої
суми.
Відмінники навчання ко
ристуються пільгами при
вступі до-вищих і середніх
навчальних закладів.
Для вступу необхідно
податі;: атестат або сві
доцтво про освіту (оригі
нал), свідоцтво про на
родження або паспорт, до
відку з місця проживання
та про склад сім'ї, медич
ну довідку (форма № 286),
шість фотокарток 3X4 см.
Документи приймаються
до 10 вересня з 9.00 до
17.00 щодня, крім ііеділг.
Адреса училншІ^їбЮО,
м. Кіровоград, Обознівське
шосе, З, ПТУ м'ясокомбі
нату. Телефони: 6-70-28,
6-70-30, 6-70-58. їхати ав
тобусами №№ 10, 34 до
зупинки «М'ясокомбінат».

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ МІНІСТЕРСТВА
МЕЛІОРАЦІЇ І ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР

ОГОЛОШУЄ
на такі спеціальності:
машиніст землерийних
машин із суміжною спе
ціальністю водія категорії
«В»;
машиніст дизельних екс
каваторів екскаваторних
кранів;
електрогазозварник;
автоскреперист із суміж
ною спеціальністю водій
категорії «С»;
машиніст автокранів;
шофер-автослюсар;
муляр-монтажннк;
штукатур-маляр, із суміжною спеціальністю водій категорії «В».
Приймають осіб з освітою за 8—10 класів.
Строк навчання — 6 міся ці в.
Початок занять в міру

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53О4; про
паганди, листів і масової роботи —
2-59-82; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

НАША АДРЕСА:

містах Канади, США, а в
ще... найвідповідальніший
звіт перед земляками в
Ічнянському районі Черні
гівської області.
...«Хлопці кучеряві,
діть до нас, бо вже пола
мали браму й перелаз...»,
«Половина саду квітне, по
ловина в’яне...», «Хай щас
тить вам, люди добрі...»—
починаєш наспівувати ці
рядки, а вони озиваються
голосом першовиконавиці
— Алли Кудлай. 1 ще чи
мало пісень «вивела»
на
українську естраду співач
ка, продовжуючи й роботу
над народною піснею — бі
льше 20 маловідомих ук
раїнських народних пісень
записано в її виконанні.
Олена МАТУШЕК.
м. Київ.
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Тираж 60 300-

НАБІР

комплектування груп по
15 листопада.
Учням виплачується сти
пендія 76 крб. на місяць і
надають гуртожиток.
Для вступу треба пода
ти такі документи:
заяву,
автобіографію,
документ про о^йсу, ме
дичну
довідку^(форма
№ 286), шість фотокарток
3X4 см.
Паспорт з випискою,
картку прибуття і зняття з
обліку, трудову книжку
пред’являють особисто.
Виїзд на навчання — за
викликом.
Адреса комбінату: 332339,
Запорізька обл., м. Меліте,
поль, вул. 4-а Продольна,
21. Телефони для довідок:
5-17-87. 5-45-49.

Газета виходить у вівторок,
четвер, суботу
Друкарня імені (. М. ДимитроЕЗ
видавництва
«Кіровоградська, драв дав
Кіровоградської-кому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Гпіккн, З,

