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КОЛА зустріла її тишею коридорів,
запахами свіжого дерева, фарби,
штукатурки, як то звичайно буває піс
ля ремонту. Власне, бачити школу са
ме такою вона звикла, бо вже п’ятий
рік приходить сюди ось так, до почат
ку занять. Піднімалася на другий по
верх пцврлі, .неспішно, а кроки її від
лунювали в довгих коридорах і повер
талися 1 назад, підсилені особливою
.а’Кустикоіо школи, яка тільки готується
прийняти дітей. За
тиждень-друпііі
заповнять вони ці сходи, переходи й
класи, і стане тоді школа якось одра-
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гзу: ІНШОЮ, ОбЖІГГІШОІО ЧИ ЩО...

От і закінчилася ще одна відпустка,
знов, ЦДЧІЦІИС’Я .шкільні будні. Від дум
ски про цеТетяна Олександрівна відчу
ла приплив почуттів, у яких була й під
несеність, і стурбованістть, і... Як там
вони, її вчорашні п'ятикласники? Од
разу напливли спомини недавні, але
вже ніби з іншого часу, бо кожен на
вчальний рік у школі знаменує собою

щось принципово нове в житті малень
кої людини. Та й учителя теж. В уся
кому разі вена, Т. О. Сидоренко, ко
лишня учениця цієї школи, випускниця
фізико-математнчного факультету Кі
ровоградського педінституту, а нині
вчителька й класний керівник, завжди
переживала це саме так...
— Тетяно Олександрівно, — голос
Люби Прокопчук прозвучав для вчи
тельки ніби наяву, зримо, так яскраво
пам’яталися їй ті події минулого на
вчального року, — а пригадуєте, ви
нам говорили подумати, як краще про
вести «Пумо, дівчата!»? То ми приду
мали! Зробимо їх як українські вечор
ниці...
Що її казати, вечорниці ті вдалися
на славу. Дівчатка-и'ятнкласнині гур
том наготували всяких страв, серед яких
перше місце по праву належить визна
ти за знаменитими варениками; самі
переобладнали клас, оформили
його
під хату для вечорниць. Та її повдяга
лися відповідно до моменту — пиша
лися у вишиванках... Змагання вдало
ся на славу. А під кінець ще й танці
були.
— Ви знаєте, того недільного дня я
остаточно переконалася. — говорить
Тетяна Олександрівна. — що дітям
їрсгб;і більше довіряти, давати простір
їхній 'фантазії їй уподобанням. Тієї не
ділі- (бо відбувалося все у вихідний
день) я в декому із своїх п’ятиклас
ників, які досі трималися трохи осто
ронь, відкрила для себе масу талантів.
Та і в пас, дорослих, якщо відверто,
'дитяча
«самодіяльність» викликала
приплив натхнення іі інтересу до позакласної роботи... Бо. чого гріха таїти,
нерідко ця робота через свою заформалізовапісль викликає, у колег важкі
зітхання. А зробити по-своєму, «розформалізуваїи» її — не завжди духу
вистачає...
Влітку, після екзамену, п’ятикласни
ки працювали в полі, заробляли самі
гроші для майбутньої екскурсії по
шевченківських місцях, куди вирішили
поїхати усім класом.
Я часто думаю про те, — про
довжувала Т. О. Сидоренко, —- що
надмірною опікою ми самі привчаємо
своїх дітей змалку до бездіяльності,
безініціативності. У своїй роботі клас
ного керівника я взяла курс на народ
ну педагогіку, а навчалася її від ма
ми. яка змалку доручала мені і їсти
варити, й по господарству поратись.
Спасибі їй, тепер, у шлюбі, вмію все
сама.
Звичайно, народна педагогіка не в
новинку багатьом батькам. Та дове
лось Тетяні Олександрівні почути від
однієї дівчинки й таке: «Я не хочу
сказати, що ви поганий класний керів1,,,к> а‘1іе ,,ого 1,11 |,ам 1,е Допомагаєте?
Ми змушені самі все робити». Молода
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вчителька тоді відповіла так: «.Але ж
я з вами, якщо ви робитимете не так,
то я підкажу. А якщо я робитиму за
мість вас, то ви нічого не навчитеся—
на другий день все забудете...».
Зате скільки гордості було у п’яти
класників, коли смакували чаєм з тор
том, спеченим власними руками, без
допомоги вчительки! Та хіба тільки в
цьому проявили вони свою самостій
ність? Ось хоч би взяти роботу умно
му. Віта Лук'яненко представляла в
ньому 5 «А». Відчувши довіру вчитель
ки, вона разом з подружками самотуж
ки, так би мовити, перевиховує
від
стаючих.
ОІ КОЛА, невгамовні хлопчики та
“=^ дівчатка, які навчаються в ній,—
все це складає зміст життя молодої
вчительки
математики, комсомолки
Т. О. Сидоренко. Та й таки дуже бага
то пов'язано у її житті саме з Но
вом пргородською CI.IJ № 2. І в мину
лому, й піші. Бо й живе, як жартує са
ма Тетяна Олександрівна,
тут же при школі — у
шкільній квартирі, яка зна__
ходиться зовсім поряд з
навчальним корпусом. Тут
підростає і маленька Вік
торія. Нині доні три роки,
та вона вже давно стала
в школі своєю — нерідко

приходить туди з мамою.
Навчальний рік, який скоро розпоч
неться. буде для молодої вчительки
особливим: вперше її обрали ниніш
нього літа депутатом районної Ради
народних депутатів.
— До громадської роботи. — каже з
цього приводу Т. О. Сидоренко, —- я
звикла ще в інституті, де була секре
тарем комсомольської організації, очо
лювала її вчительську спілчанську ор
ганізацію школи. Але. звичайно, депу
татський мандат накладає особливу
відповідальність. Думаю, що успіх чи
невдача в ній роботі не зможуть не
позначитися і на моїх стосунках із
моїми школярами, з їхніми батьками.
Треба сказати, що напрями роботи підпазують самі виборці. Місто наше зро
стає. народжуються все нові сім’ї, і
проблема житла стає для них найваж
ливішою. Нині ми ведемо мову про
створення МЖК.
Що ж, можливостей проявити само
стійність у молодого депутата
буде
немало. До цього її спонукають накази
виборців стосовно поліпшення кому
нальних служб, водопостачання, бла
гоустрою Новомиргорода.
— Все-таки я твердо переконана, —
каже Тетяна
Олександрівна, — що
основи особистостей майбутніх бійців
перебудови мають закладатися в шко
лі. Тут треба по-справжньому привча
ти дітей до гласності, демократії.
У її класі не її торік робилося не ли
ше на словах. Уклали п’ятикласники з
дирекцією договір про колективну від
повідальність за стан обладнання кла
су — і протягом року дбайливо обері
гали її ремонтували навіть парти та
стільці. А делегата на обласний піонерський зліт обирали відкритим голосу
ванням. Переважну більшість голосів
одержала староста класу Л. Прокопчук. Воно її зрозуміло — лідер справж
ній, не призначений.
Уже в райкомі комсомолу, де за
йшла мова про молоду вчительку Т. О.
Сидоренко, мені розповіли невеличку
історію про неї та її клас. Було це в
день піонерського свята, під час кон
курсу малюнків на асфальті. Змагалися
цілими класами, і через те немало клас
них керівників з усіх сил допомагали
своїм вихованцям. Одна мама, вболі
ваючи за «свій» клас, і сказала тоді
Тетяні Олександрівні:
Гляньте, он інші вчительки своїм
дітям допомагають, а ви — ні...
— А ви, діти, що скажете, треба ме
ні замість вас малювати? — спитала
вчителька.
Ні, ні, ми самі! Самі малюватиме
мо! — загукали п’ятикласники.
1 малювали, стараючись як тільки
могли. їхній малюнок, до речі, було
визнано найкращим.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

м. Новомиргород.
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І КОНКУРС, І свято
— Знаєте, важко навіть
сказати,
що
проходить
просто конкурс професій
ної майстерності водіїв ав
томобілів, — розповідав
минулої суботи головний
секретар
змагань, Суддя
першої категорії В. В. Не
солапов. — Це
справжнє
свято для нас! І настрій у
всіх піднесений, радісний.
На XVI конкурс професій
ної майстерності водіїв об
ласті прибули представники
з 15 автотранспортних під
приємств. Ось за кермо ав
тобуса «ЛАЗ-695» сідають
один за одним досвідчені во
дії. Та не всім вдається без
перешкод
подолати
при
швидкісному
маневруванні
задану відстань. Тут судді
одноголосно визначили пе
реможця. Ним став водій
Олександрійського АТП 13506
Д. Ф. Токаренко. Серед мо
лодих водіїв першість вибо
ров представник автопідприємства Долинсьної Сер
гій Кашель. У нього ж — і
друге загальне місце.
— Ніяких секретів у мене
немає, — усміхається Сер
гій на моє запитання. — Па.
нувало напруження. І, зви
чайно,
хотілося поназати
свою
майстерність перед
досвідченими колегами.
Олександр Шелясв з Кі
ровограда, коли його това
риш по команді Володимир
Короленко не зміг вправно
проїхати між прапорцями,
сумував вголос:
— От не поталанило хлоп-

цеві. Та нічого, це його«
перше змагання. Наступного*
року без призу додому не<
о
поїде.
і
Конкурси
професійної
д ЛИСТ ПОКЛИКАВ У
майстерності водіїв, як і*
ДОРОГУ: ДЕ ПРИНЛАСТИ
цей, стали вже традицією.< РУК
СТАРШОКЛАСНИ
За словами головного судді*
КАМ? «ТАНЯ ХОЧЕ ПРА
змагань І. К. Панікоров-’
ЦЮВАТИ» — 2 СТОР.
ського, за десять років ще<
д «ДІВЧИНА З НАШО
не було випадку, щоб се-^
ред якогось класу автомобі-' ГО МІСТА». РОЗПОВІДЬ
лів молодь не виборювала^ ПРО БЕЗСТРАШНУ ПІД
ПІЛЬНИЦЮ ЧИТАЙТЕ НА
перших місць.
— На легковому автомо-^ З СТОР.
білі «ГАЗ-24» Володимирі
А ТРАДИЦІЙНА ПІД
Решетняк, — підказує учас-!
БІРКА ЗА ЛИСТАМИ ДРУ
ник конкурсу Сергій Ла-}
ЗІВ «МК» «ЧИТАЧ - ГА
лін, — обов'язково увійде«
ЗЕТА» — З СТОР.
в число переможців. Він—'
один із кращих працівни
ків Світловодського
АТП13507. Хоч Володимиру й
бракує досвіду, та майстер
ності не позичати.
«Молодий комуиар-88».
Справді, В. Рєшетнян по
віз у Світловодськ не лише
Яким би хотіли бачити
грамоту обному комсомолу
його читачі? Що хвилює
за зайняте перше місце се
сьогодні юнаків і дівчат.
ред молоді, а й іншу відзнану — диплом
переможця
Які проблеми з‘життя мо
коннурсу. А інструктора об
лоді області висвітлюються
кому комсомолу Станіслава
Чернявського, коли той вру І газетою недостатньо? Ці та
чав нагороди і бажав, щоб
багато інших питань були
хлопці з такими ж відзнака
в центрі уваги діалогу чи
ми повертались і з респуб
тачів і журналістів—-учасліканських змагань,
пере
можець запевнив:
ннків агітпробігу «Молодо«
— Не будемо останніми й
І го комунара», присвяченоУ республіці!
Н то
70-річчю
Великого
Наш кор.
й Жовтня. (Читайте 2 стор.).
м. Кіровоград.
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Активність—
значить у всьому!
іривають звітно-вибор
ні збори у комсомоль
ських групах нашого кол
госпу. А першими зібра
лися, щоб
підсумувати
свою роботу, комсомоль
ці тракторної бригади № 1,
Хлопці молоді,
здебіль
шого після школи. Орга
нізація там невелика —
четверо
трактористів і
двоє зварників. Секрета
рем у них Олександр Панасов.
Збори пройшли жваво.
Не мовчали механізатори,
а говорили про свої проб
леми, пропонували шляхи
їх вирішення.
Передовий
підрозділ
нашого господарства
—
автогараж.
Групкомсоргом там — Геннадій Си
ленно. Комсомольці-водіі
працюють відмінно. Вік-

тор Стовба, скажімо, вже
завершує виконання пла
ну двох років. А Володя
Пуля скоро рапортує про
те, що впорався з річни
ми зобов’язаннями. Од-,
ним
словом,
сумлінні
хлопці.
Однак сидів, слухав їхні
виступи на зборах і ду
мав: якби ж ви, друзі, не
тільки за кермом чи в по
лі активними були, айв
громадських справах. Бо
нерідко трапляється так:
треба рейд провести, ска
жімо, по підготовці ферм
до зими, а нікому.
Правління колгоспу до
нас ставиться прихильно.
З
проханням
якимось
звернешся — чи це сто
сується виробництва,
чи
дозвілля — завжди ідуть
назустріч. Я за себе ска-

ЗВІТИ І ВИБОРИ
В КОМСОМОЛІ
жу. Прийшов після армії
в господарство, півроку
був слюсарем. Потім ав
томашину нову дали. До
молоді в нас з довірою
ставляться.
Зараз наша головна тур
бота — обладнати
ста
діон.
Думаємо
восени
юнаків у армію провести
урочисто,
на
жовтневі
свята влаштувати «вогник».
Знаю, що це зробити бу
де нелегко. Але
мені
здається, вихід тут один.
За паперами, протокола
ми, звітами не забувати
про людей. З кожним не
полінуватись поговорити,
життям поцікавитись, по
раду дати. Не вірю, що
не відгукнуться.
М. ПОЛІЩУК,

секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Дружба».
Дсбровеличківський
район.

Цей знімок зроблено перед самою дорогою. А поїхали ці хлопчики й дівчатка
на Всесоюзний піонерський зліт в «Артек». Вони — делегати від нашої області, і
така честь еипала їм за активну піонерську роботу.
Фото І. ЯКОВЕННА.

—.-------

«Молодий комунар»

2 стор.------------

ВІЧ-НА-ВІЧ З ЧИТАЧЕМ
Репортаж з автопробігу
Яскравий автобус з ембле
мою
«Молодого комунара»
^'явився на стадіоні в Устинівці якраз у ту мить, ноли
розпочиналося
традиційне
районне ссято обжинон.
— До нас завітали учас
ники агітпробігу
обласної
молодіжної газети,
при
свяченого 70-річчю
Вели«бго Жовтня, — оголосив

під оплески присутніх пер
ший секретар райкому ком
сомолу Олександр Щерюк.

Так розпочалася чергоза
зустріч журналістів
«Мо
лодого комунара» зі своїми
читачами. Власне, не тільки
працівників редакції, бо до
складу агітбригади,
окрім
.заступника родактора газе
ти Анатолія Безтаки, відпо
відального секретаря Ігоря
Куценка, завідуючого
від
ділом
комсомольського
іжиття і економіки Миколи
Діерненка, старшого корес
пондента Ніни
Даниленко
ТО кореспондента
відділу
Комуністичного
виховання
•Сергія Бондарева, художни
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Куйбишева
Василь
Костюк. — Читаю
матеріали
про життя сільської молоді,
подобається «Клуб молодої
сім’ї». А от спортивної ін
формації, на мою думку,
«Молодий комунар» друкує
недостатньо...
— Члени нашого колек
тиву не вперше працюють
на
Кіровоградщині,
—
включається в розмову бу
дівельник
Ярослав
Бой
чук. — Нині зводимо в Устинівці 16-квартирний жит
ловий будинок. І всі
чи
таємо «Молодий комунар».
Щоправда, придбати
його

На імпровізовану
сцену
ка Олександра Босого вхо
дили і лектор обкому ком запрошуються учасники агіт
Розпочинається
сомолу Сергій Каракулін, пробігу.
начальник обласного
уп прес-конференція для чи
равління по розповсюджен тачів.
ню преси Л. М. Ратушний,
Журналісти
розповіли
учасники
вокально-інстру про свою роботу, поділи
ментального ансамблю «Гар лися
творчими
планами,
ний настрій» під керівни відповіли на запитання. Про
цтвом Олександра
Агури особливості нинішньої пе
ВО «Друкмаш».
редплатної кампанії повідав
...Хвилююча мить: двічі присутнім Л. М. Ратушний.
Герой Радянського Союзу
А потім відбузея
розиОлексій
Юхимович
Мазув кіоску «Союздруку» не
ренко вручає приз
свого граш безпрограшного
лолегко: надто мало примір
імені молодим звитяжцям тоспринту «МК-88»,
Влас
жнив — членам номсомольсько-молодіжної збирально- ники частини білетів (а ро ників газети надходить ту
передплатити
транспортної
ланки рад зійшлися вони зраз) отри ди. Вирішив
госпу «Устинівський» у скла
«молодіжку» на домашню
мали
крупні
речові
вигра

ді Олександра Швеця, Мико
ли Наумича та Івана Новина. ші, спортивний
інвентар, адресу — в Івано-Франків
Відразу після цього ком рибальське
спорядження, ську область...
байнер «Дону-1500»
Олек книги, вишукану парфюме
Того ж дня агітавтобус
сандр Швець дає інтерв’ю
рію. Поруч велася перед «МК» побував у Долинсьній
«Молодому комунару»:
плата на «Молодий
кому та Бобринці. Учаснини про
— Люблю і читаю свою
відвідали
інтернаціо
нар».
До
столика
розпо
 бігу
«молодіжну», — розповідає
нальну будову — Криворізь
він. — Радий, що на цього всюджувача преси Валенти кий гірничо-збагачувальний
річних жнивах виборов пер ни Іванової відразу виши комбінат
окислених
руд,
шість у районному соціаліс
провели
прес-нонференцію
тичному змаганні на честь кувалась чимала черга.
на стадіоні в Бобринці. Теп
уславленого земляка. При
— Кілька років передпла
ємно, що став героєм однієї
лу зустріч з читачами су
чую
газету,
—
розповідає
з публікацій «Молодого ко
проводжував
виступ
ВІА
мунара»...
тракторист колгоспу імені «Гарний настрій».

СРСР-США: КОРИСНИЙ ДІАЛОГ МОЛОДІ
Шість днів у стоянні Ук
раїни проходила XV зустріч
.радянської і американської
молоді. Вона була органі
зована комітетом молодіж
них організацій СРСР і гро
мадською
організацією
.«Форум за амернкано-радянський діалог».
На пленарних засіданнях
і в робочих комісіях, за
«круглим столом» і в неви
мушеному спілкуванні одне
в одним представники моло
дого покоління двох країн
обговорювали питання, які
Однаково хвилюють юнацтво
по обидва боки Атлантики.
Радянсько-американські від
носини, перспективи їх роз-

внтку, проблеми роззброєн
ня, контролю над озброєн
нями, роль молодих у су
часному світі, який небез
печно наблизився до межі,
що загрожує термоядерною
пожежею, — ці та багато
інших питань були в центрі
жвавих і відвертих диску
сій. Сторони часом займа
ли різні позиції, але були
єдиними в тому, що розум
ні шляхи вирішення можна
і необхідно шукати.

свій вплив і на оздоровлен
ня міжнародного клімату.
Представники молодої Аме
рики прагнули також глиб
ше познайомитися з життям
радянських ровесників, ді
знатись про їхню роль у
процесах, які відбуваються
в країні, участь у вирішенні
проблем, пов'язаних з до
лею світу.

Широку можливість діста
ти відповіді на ці запи
тання було надано учасни
Молоді американці ціка кам київської зустрічі при
вились ходом перебудови в відвіданні Президії Верхов
радянському
суспільстві, ної Ради УРСР. Радії Мі
справедливо думаючи, що ністрів республіки, Київ
вона виходить за внутрі ського міськкому
партії,
державні рамки, справляє держуніверситету, Інститу

ту електрозварювання імені
Є. О. Патона АН УРСР,
розмовах з керівниками рес
публіканської
комсомоль
ської
організації.
Гості
здійснили поїздку в місто
Канів, побували на могилі
великого українського поетареволюціонера Тараса Шев
ченка. У колгоспах і радгос
пах Черкаської області ді
зналися про умови праці і
відпочинку землеробів. По
сланці СНІ А гостювали та
кож у молодих радянських
сім’ях, де, за їх відгуками,
почували себе так само за
тишно і невимушено, як
вдома.

солдат-всюди СОЛДАТ

Воїни - інтернаціоналісти
можуть відіграти відчутну
роль у
військово-патріо
тичному вихованні молоді,
підготовці її до служби в
лавах Збройних Сил СРСР.
Серед питань на зустрі
чі членів бюро Ленінсько
го райкому партії міста
Кіровограда з воінами-ін.
тернаціоналістами. які слу
жили у складі обмеженого
контингенту
радянських
військ в Афганістані, са-.
ме цьому було
надано
чільне місце.
Воїни - інтернаціоналісти
_ люди фронтової
муж
ності, високого патріотич
ного й інтернаціонального
обов’язку. За нілька хви;
лин до початку зустрічі
всі вони з’явились в залі
засідань. Гранична
точ
ність, непідкреслена скром
ність, рівновага, зосеред
женість. На грудях бага
тьох юнаків виблискують
нагороди, у рунах кожно
го — ніжні гладіолуси.
У вступному слові пер
шого
секретаря
Ленін
ського райкому Компартії
України О. М. Спінка, в ін
ших виступах — представ
ника
міськвійсьнкомату,
воїнів - інтернаціоналістів,
комсомольських працівни
ків, голови районної ради
ветеранів війни і праці, навалера ордена Слави трьох
ступенів М. І. Жосана —
пролунав занлик до
ак
тивної роботи
ООЇНІВ-ІНтернаціоналістів по кому
ністичному
вихованню
підростаючого
покоління.
Зустріч проходила в без
посередній обстановці. Го
ворили з трибуни і з місць,
неформально. Загалом ви
малювалася така нартина:
воїнам - інтернаціоналіс
там доводиться здебільшо
го діяти самотужки.
Створений у місті клуб
воїнів - інтернаціоналістів

ще не налагодив свою ро.
боту, та й комітети ком
сомолу стоять
осторонь
його потреб і запитів. Як
би клуб діяв автономно
ВІД комсомолу,
це при
звело б де справжнього
двоцентризму серед МО
ЛОДІ. Перші невдачі вже
були. Колишні воїни хо
чуть організувати
будьякі корисні справи, скажі
мо, влаштувати похід до
призовної молоді місцями
бойової слави, змагання,
нарешті, зустрітись з уч
нями в
школі, — але в
своїх проханнях наштовху
ються на відмову з боку
адміністрації.
А
власне
комсомольські організації
й гадки не мають про такі
їхні задуми. І справа в яне. Потрібна чітка взаємо
дія.
Чимало проблем було названо і в організації діяль.
ності клубу, його постійно
го зв’язну з воїнами-інтернаціоналістами; зокрема в
їхній участі у будівництві
МЖК, проведенні
рейдів.
Учасники зустрічі домови.
лись діяти активніше і тут.

В. ГОЛУБИЦЬКИЯ
На
знімку:
голова
Ленінської районної ради
ветеранів війни і
праці
м.
Кіровограда,
кавалер
ордена Слави трьох ступе
нів М. 1. Жосан з воїнамиінтернаціоналістами Воло,
димиром Лашиулом і Оленсамдром
Салміним, яні
удостоєні урядових бойо
вих нагород.
Фото І. МАСЄНКА.

(РАТАУ).

лист ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ
1Т НАКШЕ їх • не назвеш, як гіркими,
ті випадковості. Навіть — болючи
ми. Дві розмови зі старшими залишили
на душі дівчинки важкий осад. Втім,
не буду багатослівним, звернуся кра
ще до листа, що надійшов у редакцію.

«Шановна редакціє! Звертається
до тебе вчорашня восьмикласниця.
Живу я в селі Дмитрівні
Знам’янського району.
У колгоспах
«Україна» і «Путь Ильича»,
іцо
розташовані на його території, ми
тільки й чуємо: потрібні
молоді
спеціалісти, потрібна робоча сила.
Та коли з подругами прийшли в
городню бригаду колгоспу «Путь
Ильича», ле хотіли деякий
.....
час
попрацювати, нам відповіли гру
бістю. Мовляв, користі від
вас
ніякої.
В іншому господарстві, — «Ук
раїна», — куди ми звернулися з
проханням прийняти на ферму,
теж відмовили...». Далі — спра
ведливі слова обурення і прохан
ня допомогти, розібратися в даній
ситуації.
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Аж не вірилося, що таке може бути.
I ось, полишивши всі невідкладні спра
ви, їду 8 Дмитрівну.

...Таня Слюсар, автор листа, збира
лася з мамою до Знам’янки,
Після
восьмого класу вступила до Олександ
рійського технікуму сільського госпо
дарства. Скоро розпочнеться навчан
ня, треба було дещо придбати в рай
центрі.

£

— Я писала, — розхвилювалася дів
чина. — Не могла змовчати. Ні, не по
думайте, справо на в грошах, Справа
р Іншому — людській
байдужості.
Тоді якраз вбирали огірки...

І

і

а
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У Тоні навертаються сльози. Зрозу
міти І! можнві одинадцять днів допо
магала на шостій фермі колгоспу «Ук
раїна» доїти корів. А потім.., Та варто
про все розповісти детально.
Керуюча відділком Из 1
колгоспу
«Путь Ильича» Марія Іванівна Ярова в
сумом розповідала, ян нині важно доводиться господарству. Добро, що хоч
двадцять вісім студентів з Кіровоград.
<>-/

к

сьного педінституту допомагають. У
червні —липні на полях працювали й
учні місцевих шкіл, яні об’єднувалися
в табори праці й відпочинку.
Питання, чи відмовляють тим, хто
проситься допомогти, навіть обурило
Марію 1 панівну:
— Та ви що! Ось уже кілька днів са
ма стунаю в двері будинків, прошу
всіх, хто може, щоб вийшли на збиран
ня помідорів, кавунів.
До розмови приєднується головний
агроном 10. С. Заїка:

зіпсуються. Ходить же по хатах
ке
руюча; просить. У той час ланкова по
чувається впевнено: керівники вищого
рангу щось та придумають. Дівчатам,
які хотіли попрацювати, слід іти, вва
жає вона, на консервний завод. Там і
заробити більше можна.
Якщо вже торкнулися заробітків, то
не було б нічого поганого в тому, як
би сімейний бюджет багатодітної сім’ї,

ТАІІЯ ХОЧЕ
ПРАЦЮВАТИ
— Навіть зарплату вирішили видава
ти школярам наприкінці робочого дня.
Це стимулює. Ні, відмов у господарстві
бути не могло.
Зачитав лист. Він усіх буквально при
голомшив. Агроном — бригадир ово
чевої ланки № 1 Анатолій Іванович
Засимов відразу ж запропонував по
їхати до ланкової городньої бригади
Лідії Григорівни Собченко. Щоб з’ясувати все на місці.
На зарослому бур'янами полі, де достягають помідори, Ліда
Григорізна
зустріла нас насторожено.
— Приходили до нас дівчата, — роз
повідає. — Просилися. Та тоді якраз
не було в них потреби. — І додає: —
Що з них за помічники?.. Посідають на
відра, ото й уся робота. Он як поле
просапували, коли трудилися в таборі:
все у бур'яні,,.
Сумніви розвіялися. Були,
значить,
дівчата, була й відмова. А Л. Г. Соб
ченко наступала. Школярам, за її сло
вами, бракує серйозності, зібраності.
Те головне — виправдання ланкова
вбачає в тому, що не було тоді в полі
роботи,

Лідія Григорівна, літня вже жінка, за
словом у кишеню не полізе. Нагруби
ти підлеглим, обмовити, принизити для
неї, за свідченнями очевидців, — річ
буденна, А от хто тепер їй допоможе
зібрати вирощений врожай, ланкова
не знає. Звичайно, достиглі овочі не

Слюсарів поповнили і чесно заробле
ні карбованці Тані. Вийшло ж так, що
наслухавшись відмов, дівчина, її
по
други літо провели дома. Через чиєсь
необережне слово, через чиюсь бай
дужість. Тим часом Л. Г. Собченко й
досі вважає себе правою.

Село Дмитрівна — велике село. В
ньому, як вже згадувалося, два кол
госпи. Тому й подалася Таня в «Ук
раїну»,
де
працювала
дояркою
одинадцять днів.
— Підійшла до мене, — згадує зоо
технік Ольга Миколаївна Рябич, — і
попросилась на роботу.
Я запитала,
куди вона хоче. Виявилося, дівчина ба
жає поратися біля корів.
Старші доярни заздрили своїй колезі
Марії Власівні Мегец:
— Ото маєш помічницю, за лічені го
дини освоїли професію!..
Та не довелося довго заздрити М. В.
Мегец. Якось до Тані прийшли подру.
ги, побачили, як вона працює. Наступ
ного дня вони пішли до зоотехніна, тієї
ж 0. М. Рябич.
• — Хочемо і ми в доярки...
Суха, вбивча відповідь: «Нема місця,
Таня теж скоро тут нв працюватиме...»
Ні з чим прийшли додому Рая Бліннсаа
і Наталя Зіноватна.
Чому Таня не пішла після одинадця
того числа на ферму, сказати важно.
Вона стверджує, що попередила зоотех
ніка, що тринадцятого липня поїде на
співбесіду в технінум. А коли приїхала,
подруги переказали, що і їй місця на
фермі вже немає.
Ольга Миколаївна Рябич іншої думни:
Таня сама сказала, що наступного
дня не вийде на роботу. Так пісЛя тієї
розмови не приходила...

Олегу
Д' м и т р овичу
Ми
хайл о в у,
голові
правлін
ня колгос
пу, доводи
ться мірку
вати: де не
взяти доя
рок на фер
ми, що по
трібно для
того,
аби
молодь за

МОЛОДЬ

лишалася в
рідн ому
колгоспі?
Дещо № цьому напрямі вже г
________
робиться.
Є стимули. Моральні й матеріальні,
Молоді
теж в господарстві
______
немале
працює. Але недостатньо
-------- . —ще
ще її для
забезпечення багатогалузевого
виробництза.
— Влітку завжди ми потребуємо роЬочих рук, — розпозідає голова поавл.ння. - Працювати є де, а ОТ комунема. Добре, що виручають учні Кі
ровоградської СШ № 5 — ось уже
дев ятнадцяте літо поспіль допомага
ють нам.
О. Д. Михайлова, його
заступника
М. М. Добровольського
ехзилюваз інцидент, І лякало їх, насамперед, те,
що через байдужість може постраждати спільна справа.
О. М. Рябич, хоч і
; не лаяла дівчат,
як це зробила в сусідньому
господарстві ланкова Л. Г
~ '
Г. Собченко,
але
вчинила не так, гЯК треба було б. Чому. скажімо, вона не порадила дівча

та,л звернутися в правління?
Чому
зрештою, не
направила
їх на іншу
ферму, де не вистачає доярок?
Ці питання не дають спокою. Адже
через поспіх і байдужість можна не
лише образити когось, а й зашкодити
такій важливім справі закріплення мо
лот у сільськогосподарському вироб
ництв.. Отож хочеться, щоб подібні ви
падковості не траплялися більше ніде.
Ю. ЯРОВИЙ
спецкор «Молодого комунара».
Дмитрівна
н
Знам енського району.
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«Молодий комунар»

ДІВЧИНА
З НАШОГО
МІСТА
У нинішньому році виповнюється сімдесят П'ять
п’ять
років з дня народження Олени Захарівни Бур’яно
вої — радянської патріотки, активної підпільниці під
час тимчасової окупації фашистами Кіровограда,
їм я відважної комсомолки носить піонерська дружина середньої школи № 5, а також одна з вулиць обласного центру.

У вісімнадцятирічному ві
ці Олена Бур'янова стала
членом ВЛ1\СМ, згодом за
кінчила фізико-математич 
ний факультет Кіровоград
ського педінституту, була
комсоргом груші, членом ко
мітету комсомолу, редакто
ром стінної газети. Після
третього курсу інституту
Олена працювала на пела
гічній практиці у Шепетівській школі тодішньої
Л'Д^ької області, і серед
її учнів був майбутній
юніш партизан, Герой Ра
дянського Союзу Валя Ко
тик.
Після закінчення педін
ституту Олена Бур'янова
прийшла працювати до Кі
ровоградської
середньої
школи № 5. А вже незаба
ром її як одного з кращих
молодих вчителів міста бу
ло обрано секретарем шкіль
ної комсомольської органі
зації. Молода жінка була
сповнена енергії у вихован
ні дітей, але війна обірвала
всі плани.
У серпні сорок першого
німецько-фашистські загарб
ники окупували Кіровоград.
— Що ж будемо робити,
дошо? — з болем запитала
мати.
Боротися!«гена стає одним з орга
нізаторів диверсійної ком
сомольської групи, до якої
•увійшли і її кращі вихован
ці — старшокласники Ми
хайло Тихонськнй, Микола
Безфамільний, Любов Ма
монт, Надія Шаповалова,
Тамара Щербаченко, а та
кож вчителька
Настасія
Лук’япівиа Пономаренко із
своїм братом Іваном Понольотчиком, що
маренком
втік з фашистського полону.
Члени групи писали і по
ширювали листівки із за кликами
боротися проти
окупантів і наймитів-поліцаїв, збирали, переховували
зброю, допомагали військо
во гккчоиеііим. Тамара ЩербачТОЙц влаштувалась на
роботу до міської поліцей
ської управи друкаркою і
там діставала бланки, з яких
Підпільники робили фальши
ві перепустки.
Після об'єднання з інши
ми підпільниками міста Оле
ну Бур'янову призначають
зв язківцем, а на її квартирі
організовують
явку

цього дня вчений постійно
діставав їжу від своїх «пле
мінниць». Охоронці швидко
звиклії до дівчат, не пере
віряючи їх. Так патріотки і
передали одного разу Горделаладзе цивільний одяг.
Полонені, попереджені про
втечу, що готувалася, за
тіяли у цей час бійку. Вче
ний зник з табору.
Комендант
окупованого
Кіровограда не знаходив
собі місця:
— Учора спалили продовольчий склад, пустили
під укіс військовий ешелон, пошкодили зв’язок... А
сьогодні втік Горделаладзе!
Знайти вишніх!
Шостого листопада, напе
редодні свята
Великого
Жовтня, в місті почалися
арешти. За підозри у зв'яз
ку з партизанами фашисти
розстріляли
підпільника
Малюка разом з батьками,
двома сестрами і братом, а
у Івана Конарева знищили
батьків, Було заарештовано
Бориса Мосьондза.
Через кілька днів кри
йшли й за Оленою...
по-звірячому
Гестапівці
катували патріотку. їх цікавили прізвища, квартири,
явки.
— Скажеш? — запитува
ли Олену.
— Ні! — чулося у відпо
відь.
1 знову — тортури.

патріотів. Ризикуючи влас
ним життям, Олена разом з
Настею Пономаренко роз
добула і серед білого дня
принесла до себе радіоприй
мач. Три дні майже на очах
у загарбників, котрі розміс
тилися в сусідніх будинках,
дівчата копали льох, в яко
му й сховали приймач. Уно
чі Олена записувала зве
дення Радінформбюро.
Кожного дня патріотка
могла потрапити в руки фашистів, ті шукали роз
повсюджувачів листівок. Це
не лякало Бур'янову. На
своєму подвір'ї під льохом
для овочів вона викопала
глибоку криївку, де перехо
вувала зброю. Дівчина зна
ла, що чекає. її в разі про
валу. Але наполягла на то
му, щоб зброя знаходилась
саме в неї, аби не ризику-,
вали ті, хто мац маленьких
дітей.
— У школі, що на Новомикола’івці, фашисти трима
ють полонених радянських
льотчиків, — приніс звістку
Іван Конарев. — Пропону
ють їм записуватись до
добровільної армії, стати
зрадниками. Хто не згоджується — нещадно катуіоть.
Вже
наступного ра ик у
Бур'янова роздобуває фаль
шиві документи і чер?з од
ного з військовополонених
передає їх льотчикам. Так
було врятовано п'ятнадцять
радянських офіцерів, котрі
втекли до Чорного лісу, до
партизанів.
Та ще багато полонених
знаходилось на території
концентраційного
табору,
В тюремній камері Бур’я
розташованого біля першої
нова
зустрілася й з іншими
міської лікарні. Серед них і
подругами по підпіллю —
співробітник Академії наук Тетяною Седлеровою, На
СРСР, професор, агроном дією Філіпович, Оленою Ти
Шалва І ригорович Горде- мошенко, Тонею Жабо, Ні
лаладзе. Завдання по вйз- ною Лисак.
воленню видатного вченого,
Першою розстріляли Оле
доручене Олені Бур'яновій ну Тимошенко.
і Тамарі Щербаченко, було
— Як хочеться пожити
у вищій мірі складним і ще... —- були її останні сло
небезпечним.
ва.
22 листопада о п'ятнадця
Розробляючи план визво
тій
годині на страту покли
лення, патріотки звернули
увагу, що німецькі охорон кали й Олену Бур’янову.
...Кіровоградці вічно па
ці іноді дозволили переда
м’ятатимуть ім’я відважної
вати їжу полоненим. Цим підпільниці. Житиме вона у
і скористалися дівчата. Во серцях своїх учнів і тих,
ни прийшли на лісопнльшо, кого Олена Бур’янова не
де працювали
полонені. встигла викликати до шкіль
Вартові перевірили вміст ної дошки...
кошика, пропустивши Олену
С. СТОРОЖЕНКО.
з Тамарою до «родича». Із

З стор.

З початку року до редакції надійшло 3452 листи
ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

Надійний
автобус
Про водія

Володимира

Мусика, який

працює

Кіровоградському

транспортному

в

авто

підприем-

стві № 13527 і водить ав

тобус «ПАЗ» від обласного центру до Трудоліобівки, доводилось чути хоро-

іиі слова не раз. А недав-

но особисто

переконався

в його майстерності,- коли
.їхав за згаданим маршру
том.
Так, у своєму автобусі
Володимир уміє створити
доброзичливу і спокійну
атмосферу. Ввічливо ра
дить своїм ровесникам:
«Не забувайте поступитись
місцем інвалідам та паса
жирам з дітьми!». Завжди
дасть компетентну відпо
відь на запитання, що
стосуються
автобусних
маршрутів, розкладу руху

Людно
в магазинах
У райцентрівському ма
газині «Книги»
багатьох
відвідувачів цікавлять ма
теріали останніх партійних

з’їздів,
Пленумів
ЦК
КПРС, мемуарна
літера

тура. Любителі
книг, ке
рівники господарств, уста
нов і назчальних закладів
придбали вже, наприклад,
«Урожай-87» (зидавництво
«Плакат»), «Шлях до_ ве
ликого хліба» та інші.
Старшокласників
заці
кавили вірші та поеми Іва
на Франка, гостросюжетний
роман
народного
письменника Таджикиста

ну Джолола І крамі
«Во
роння живуче»,
останні

перевидання творіз
слава Галана, Лесі

Яро
Ук-

І хороми
не чекають...
Гостро ніші ставиться пи
тання про поліпшення ді
яльності закладів культу
ри, особливо в таких се
лах, де занедбана робота,
селах невеликих, які під
лягають сільрадам іншого
великого села. А таких ба
гато. Туди мало хто тягне
ться на роботу. До кон
тори колгоспу треба йти
пішки (інколи випадково
під'їдеш чим-небудь), а
коли треба до голови кол
госпу чи голови виконко
му сільради, тебе не чекає
легкоипчка. Та й в район
не так легко добратися
вчасно, тому, що автобус
іде до міста 2 чи 3 рази в
день.
А буває ж,
хоче працювати і з бажан
ням їде в таке село. Але
де жити? [Це нічого, колії
він один чи вона одна (хоч
взагалі не дуже добре бу-

Цікава позиція.
Фото С. МАЙСТЕРА.

транспорту та інше, Beселіні
водій,
чемний,
Справді, думаєш, спосгерігаючи за ним; ніщо не
коштує нам так дешево і
не ціниться так дорого, як
ввічливість.
— Хочеться вирушати з
таким водієм, як наш Во
лодя, у дорогу, — кажуть
жителі села Трудоліобівки Н. Г, Бур'ян та М. П.
Макарова. — Знаємо: яка
б погода не була, а наш
«пазик» вчасно прибуде в
село. А ось недавно тра
пився такий випадок. На
зупинці було людно. Пі
дійшов автобус. Посідали.
Проїхали метрів п’ятсот,
коли це бабуся забідкала
ся: пропав гаманець. Во
лодя негайно розвернувся
і поїхав назад до зупин
ки. Знайшовся гаманець,
Ось такий наш Володя,
Інший би на ного місці
сказав: немає часу мені
вертатись, хай не губить...
— Водієм я працюю два
роки, звідтоді як повер
нувся зі служби в армії,—
каже Володимир Мусик,—
Люблю свою роботу, тех
ніку...
Л. САВИЦЬКИЙ.
Нозоукраїнський район,

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ
раїнки, Юрія Янозського,
Юрія Смолича і Олександ
ра Дозженка, Невеличкий
молодіжнй колектиз, очо
люваний Г. О. Афанасье
вою, постійно дбає про
своїх відвідувачіз.
Не зачиняються двері і
в магазин «Спорттовари»,
де
старшим продавцем
другий рік працює випуск
ниця
Кіровоградського
кооперативного
техніку
му Валентина Балан. Дів
чина добре
розуміється
на різноманітній
номенклатурі запасних
частин
автомашин
до легкових
ав.«тиьипп,
мотоциклів, мопедів і ве
лосипедів, уважна до по
купців.
Під керівництвом вете
рана праці В. Я. Нетис цей
магазин щомісяця перезиконує плани товарообігу.

Я. БАЖАТАРНИК.
м. Ульяновка.

ЧИТАЧ РАДИТЬ

СПАДЩИНА
ДОБРОТВОРЦЯ
В наступному році педа
гогічна громадськість в і flзначатиме 70-річчя з дня
народження відомого радянського педагога, нашого земляка В. О. Сухомлинського. Його твор
че надбання сьогодні слу
жить багатьом вчителям,
батькам, всім, хто причет
ний до виховання і
на
вчання дітей.
Справжнього
педагога
єажко уявити без власної
Книгозбірню
бібліотеки,
має сьогодні кожна суЬезперечно,
часна сім я.
що книги господар доби
рає згідно свого
фаху,
уподобань, захоплень. Але
книги В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям»,
«Народження громадяни
на», «Батьківська педаго
гіка» стали настільними і
для освітян, і для батьків,
і для науковців, студентів.
Думаю, що прихильники
творчості В. О. Сухомлинського не обійшли увагою
книгу «В. О. Сухомлинський. Біографія». її під
готовлено у
видавництві
«Радянська школа». Остан
нє видання є найповнішою
працею дружини педаго
га Г, І. Сухомлинської і
доньки, кандидата педагогічних наук Ольги
Василівни Сухомлинської про
творчий і життєвий шлях
вчителя-науковця з Павлиша Онуфріївського райо
ну нашої області.
Нове видання
містить
бібліографію робіт,
ре
цензії на його твори, лі
тературу з початку
його
педагогічної
діяльності і
по 1985 рік.
Доробок В. О. Сухомлинського вражає своєю
різноманітністю і багато
плановістю. Досить сказа
ти, що
бібліографічний
покажчик літератх'ри
ві
домого педагога
і
про
нього нараховує
понад
З тисячі назв. Уже після
смерті В. О, Сухомлинського у світ вийшло 18
його книг. Загальний ти
раж його праць становить
більше 12 мільйонів при
мірників. їх видано 41 мо
вою народів світу.

М. ЛИТВИНЕННО.
м. Новомиргород.

ти одній чи одному). Од
ЧИТАЧ
ному легше піти на квар СТАВИТЬ ПРОБЛЕМУ
тиру. Та й це тимчасово.
Я хочу запитати; хто
Появиться у спеціаліста
сім'я, де жити? Хоч почуй повинен забезпечувати в
у будинку культури.
таких селах квартирами |
Хіба в невеликих селах працівників культури, щоб
люди не такі самі, як в вони трималися па одно- |
інших? Чи молоді немає? му місці? Куди звертати й
Є. Але вона тікає, зокре ся. коли ніде жити? Маю й
ма, й через те, що буди на увазі звертатися так. Й
нок культури занедбаний. щоб допомогли, а не |
Трапляється,
знайдеться просто вислухали. От я
людина, яка поставить ро хочу в селі працювати,
боту, організує агітбрига але мене турбує квартир
і
ду, па сцені охоче висту на проблема...
В. НУЖНА,
пають і старі, і молоді,
майбутній
культпра
навіть діти. Радіють лю
ди! Аж тут розраховує
цівник.
ться художній керівник чи
ВІД РЕДАКЦІЇ: Пере
завклубом, бо немає де адресовуємо це запитання
жити. От я і думаю: хіба читачки обласному управ-1
колгосп чи сільрада такі лінню культури і ВІДНО- я
вже бідні, щоб не знайти відь (сподіваємося, чітку і |
для одного чи двох якісь конкретну) вмістимо в га- н
квартири? Наприклад, ку зеті. А ніс просимо наших І
пити в людей, які прода читачів,
зокрема, сіль
культпрацівників, й
ють хати, недорогі в таких ських
селах. Адже молодий спе написати, як у них справи і
ціаліст де іеко не завжди з працевлаштуванням і за-1
має змогу (і гроші), щоб безпеченням житлом. Пла- Й
одразу побудувати оселю ііуємо повернутися до цієї *
теми.
чи купити її.
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4 стор

З 25 по ЗО
А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 8.35 —
N. Горький. «Знкови». Фільмвистнва Державного Малого
театру Союзу РСР. 16.00 —
Новини. 16.15 — Мамина
школа. 16.45 — «Перебудо
ва; досвід і проблеми»* До
кументальні
телефільми.
17.25 — Новини. 17.30 —
«Що ви знаєте про джаз?».
Передача для старшокласни.
ків. 18.15 •— «Легендарний
Клим >.
Документа« ы і и й
фільм із циклу «Вони були
першими». 18.35 — Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — До 70-річчя
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Радян
ський Таджикистан. Програма Таджицького телеба
чення 21.00 — «Час». 21.40
— прожектор перебудови.
21.50 — Юрій Трифонов.
Сторінки творчості. '22.50—
Сьогодні V світі. 23.05 —
Музичне .літо у Палаці-музеї в Останкино. Передача 3.

серпня
1987
леми і пошуки». АПК «Дніс
тер». 17.55 — Телефільм
«Взяв би я бандуру». (Кіро
воград). 18.05 — День за
днем. (Кіровоград). 18.20 —
«Факти свідчать». З арсена
лу психологічної війни. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Цирк мо
лодих. Циркова студія БК
шахти
«Світлоцільська»
м. Олександрії. (Кіровоград)..
20.00 — Иа шляху перебу.
дови. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21,40 —
«Час». 21.40 — Вперше на
екрані УТ художній фільм
із субтитрами «Легенда про
княгиню Ольгу». 2 серія.
22.45 — Актуальна камера.
Вечірній ВИПУСК.

року

ЧССР. 9.15 — Мультфільм.
9.25 — Музика з балетів
II. Чайковського. 10.15 —
Фільм «Петро Перший». 2
серія.
11.50 — Іспанська
мова. 12.20 — Фільм «Роз
клад на післязавтра». 13.45
— Художня гімнастика. Чем
піонат і Кубок СРСР. 14.30
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти,
на. 18.45 — Академічне все♦

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Для дітей. «Попелюшка».
12.30 — Художній телефільм
«Хто поїде до Трускавця».
13.40 — Новини. 13.55 —
«Доброго
вам здоров'я».
«Увага! Гриби». 14.25 —
Чемпіонат СРСР з Регбі.
«Авіатор»
(Київ) — КПА
їм. Гагаріна. (Моніно). 2 тайм.
16.30 — Новини. 16.40 —
Літо піонерське. 17.25 —
Любителям оперети 17 55 —
Перебудова і кадри. Шахта
«Самарська» на ДніпропеТровшині. 18.30 - «в їм Я
людини». 18.45 — Лені» за
днем. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера 1.) 3;>
До 70-річчя Великого Жовт
ня Прем'єра телевистави
«Сурмач» 20.30 - «Ставить
ся питання». Оперативник
репортаж із залізничної
станції Одеса порт Втрати
імпортного зерна при транспоитуванні 20 50 — На
добраніч, літи! 21.00—« Іас».
21 40 - Вперше на екрані
УТ художній фільм із суб
титрами «Легенда про кня
гиню Ольгу». 1 серія. 2245
— Актуальна камеги»
не
мірній ВИПУСК

А ЦТ (П програма)
8 00 — Гімнастика. 8.20—
«Хореографічні мініатюри >.
Фільм-концерт. 8.55 — До
кументальний
телефільм
9 25 — Російська мова. 9.5а
— Концерт симфонічного
Оркестоу Свердловської фі
лармонії. 10.15 - БУДИЛЬник. 10.45 - Телефільм
«Сніданок на траві». 2 серія
11 55 _ Французька мова
12 25 — Фільм «Долина».
13.25 — Сільська година.
14.25 — Мотоспорт. Міжна
родні змагання. 14.55 — Но
вини. 18 00 - Новіти 18.15
— Ритмічна
гімнастика
18.45 — Музичний
кіоск.
1915 — Хокей на траві.
Чемпіонат Європи. Чолові,
ии Збірна СРСР — збірна
Польщі 2 й тайм. 19.50 —
«На батьківщині Бунта».
Документальний телефільм
20 00 — Вечірня казка. 20.15
— «. До шістнадцяти І стар
ші». 21.40 — Програма пеледач на завтра. 21.50 —
Фільм
«Петро Перший».
1 серія

А ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний фільм. 8.40
— Веселий поїзд дитинства.
9.10 .— По музеях і виста
вочних залах. Музей-садиба
Кусково. 9.50 — Докумен
тальний фільм.. 10.10 —
Фільм
«Петро
Перший».
1 серія. 11.50 — Німецька
мова. 12.20 — Програма Дагеста не ького
телебачення.
13.20 — Фільм — дітям. «Со
лона ріка дитинства». 14.25
— Чемпіонат СРСР з кіль,
цених автогонок. 14.55 —
Новини
18 00 — Новини.
18.15 — Із скарбниці світо
вої музичної—культури Тво
ри В. Сметани і Л. Яначека
виконує, симфонічний ор
кестр Чеської філармонії.
18 45 — Шахова школа. Уро
ки майстерності
19.15 —
Хокей на трапі. Чемпіонат
Європи
Чоловіки. Збірна
СРСР — збірна ФРН. 2 тайм.
19.50 — Документальний те
лефільм «В. І. Ленін. Самар
ський період» 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Сучас.
не п'ятиборство. Чемпіонат
світу Чоловіки. 21.00 —
«Час». 21.40 — Програма пе
редач па завтра 21.50 —
Фільм
«Петро Перший».
2 серія. 23.25 — Докумен
тальний телефільм.

ЦТ (І програма)
7 00 — «90 хвилин». 8.35
Очевидне — неймовірне.
©40 _ Мультфільми. 16.00
— Новини. 16.15 — Музика
міста.
17.00 — Докумен
тальний телефільм. 17.30—
Новини.
17.35 — Школа;
проблеми перебудови. 18.20
— Чого і чому 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Агропром: сьогодні і завтра.
19.35 — Фільм «Двічі на
роджений». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор пере
будови. 21 50 — 12 й поверх.
23.20 — Сьогодні у світі.
23.35 — Співає Джоан Фолк
нер (ФРН).
А УТ

А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 8.35
— Фільм «Двічі народже
ний» 10.00 — Мультфільми.
16.15 — Невичерпне джере
ло талантів 16.45 — Доку
ментальний телефільм. 17.35
— Твори В. А. Моцарта ви
конує Державний камерний
оркестр «Віртуози Москви».
18.15 — Університет сіль,
ськогосйодарських
знань.
18.45 — Сьогодні у світі.
1900 — Мультфільм. 19.20
—
Фотоконкурс
«Бать
ківщина
улюблена моя».
19.25 — Новини. 19.30
—
Кіно і глядач 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільм «Рід
ня». 23.25 — Сьогодні у
світі
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
Прем'єра
документальних
фільмів. 10.35 — «Народна
творчість». (Кіровоград на
Республіканське телебачен
ня). 11.05 — Програма передач. 11.10 — Екран молодих.
11.55 — Художній
фільм із субтитрами. «Леген
да про княгиню Ольгу».
2 серія. 13.00 — Новини.
13.15 — В. Золотухін. Кон
церт для скрипки з оркест
ром. 16.30 — Новини. 16.45
— Старти надій. 17.15 —
Залежить від нас. 17.45 —
Сьогодні — День радянсько
го кіно. 18.00 — «Сонячне
коло». Виступає хореогра
фічний ансамбль «Радість»
БК Кіровоградського заводу
радіовиробів. (Кіровоград).
18.35 — День за днем. (Кі
ровоград). 18 50 — Наші до
відки. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
Мультипанорама. 20.30 —
Прем'єра
документального
фільму «Нікітеький ботаніч
ний сад». 20.50 — На добра,
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Молодіжна студія
«Гарт». 23.10 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

10.00 — Новини. 10.15 —
Село і люди 10.45 — Роман
си В Косенка. 11.05 — «Жи
ве слово». 11.50 — «Театр
молодих». 12.35 — Художній
фільм із субтитрами «Леген
да про княгиню Ольгу» 1 сеВія. 13.35 — Новини. 13.50—
ауково-популярниіі фільм
«Совість науки». 14.10 — А ЦТ (її преграма)
Концерт для дітей 16.30 —
Новини. 18.45 — Свято піс
8.00 — Гімнастика. 8.20—
ні. 17 25 — «Агропром: проб. «Золоті ворота». Передача з
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ОГОЛОШУЄ

па денне та вечірнє на
вчання па спеціальності:
бухгалтер —• строк на
вчання 8—10
місяців
(денне), 15 місяців (ве
чірнє);
оператор обчислюваль
них електронно-клавіш
них машин — строк на
вчання 5 місяців.
11а курси приймають
осіб, які мають середню
та восьмирічну освіту.

БК С3408.

Навчання — платне.
Прийом без вступних
екзаменів.
•
Для вступу необхідно
подати такі документи:
атестат, характеристику,
медичну довідку (форма
№ 286/у).

Звертатися на адресу:
316050, м. Кіровоград,
пров. Плетений, 12. Те
лефон — 3-10-39.

J

тіло». 12.00 —т «Наші діти».
Роздуми Бориса Нікітіиа про
виховання У сім’ї. 13.50 —
Молодіжна студія «Гарт».
16 зо — Новини. 16.45 —
«Сонячне коло». Виступає
зразковий дитячий хор «Феричел» м. Тираспіль Молдав
ська РСР. (Кіровоград на
Республіканське телебачен
ня). 17.15 -г- Прем’єра доку
ментального фільму «Арії
біля
прокатного стану».
17 35 — «Північна казка».
18,30 — 1 вересня — поча
ток нового навчального ро
ку. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
«Темп». Телер.адіопереклик
А ЦТ (І програма)
з проблем науково-техніч.
7.00 — «90 хвилин». 8.35 ного прогресу. 20.35—-День
— Фільм «Рідня». 10.10 — за днем. (Кіровоград). 20.45
Мультфільм. 16.15 — Фільм — На добраніч, діти! 21.00 —

вуя. Луначарського,

ЛИСМ Украины.

УЧНІВ

лування. Чемпіонат світу.
19 30
«Співдружність».
Тележурнал. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Для всіх
і для кожного. 20.45 —
Я. Сібеліус. «Туонельський
лебідь». .4стенда для ор
кестре. 21.00 — «Час». 21.40
— Програма передач на
завтра. 21.50 — Фільм-кон
церт «Олександр Арутюнян.
Штрихи до портрета». 22.50
— Новими.

м. Кіровоград,

©блестнсго комитета

ПРИЙОМ

Індекс 61103.

Д ЦТ (II програма)

10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна- гімнастика. 10.4,5
— «На хвилі дружби». 11.20
«Грані пізнання». «Жива»
с і—«мертва»
вода. 12.00 —Зву
I«
f чить музика 1. Дунає.вського. 12.55 — Новини. 13.10 —
4 Добвого вам здоров’я.

4 тина іде до школи 13.40 Ди
—
4
с Художній фільм «Академія
пана Ляпки». 1 сепія. 15.00
f»
/
- «Суботні зустрічі». Уроки
4 трудового літа. 16.30 — Са.
4 тиричний об’єктив. 16 55 —
4 Концерт популярної симфо
4 нічної музики. 17.45 — Скап4 би музеїв України. «Антич
/
ний керамічний посуд». 18.00
4 — Кубок Федерації Футболу
СРСР. «Динамо» (Київ) —
/
4 «Металіст». (Харків). 19.45/
Актуальна камера. 20.15 —
4 Перлини душі народної 21.00
/
4 — «Час». 21 40 — С. Буплв4 с.ький. «Лівий майстер», під
4 час перерви — 22.45 — Ак
4 туальна камера.
Вечірній
4 випуск.

і

НА 1987 — 1988
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

316050. МПС,

©рган Кировоградского

Д УТ

Кіровоградський обласний
навчальний комбінат
УПК ЦСУ УРСР

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

і

45-3
«Час». 21.40 - АиТ0Ж^' дянка Никанорова».
Заслужений артист УРСР Спортивна програма. Лкад72
1. Попович. 22.4,5 — Акту мічце веслування, Чемпіб
альна камера. Вечірній ви пат світу. Волейбол. Міжна
пуск. 23.15 — Відповіді на родний турнір. Чоловіки.
запитання глядачів -Субот Збірна СРСР — збірна Болі
гарі). Збірна США — збірна
ніх зустрічей».
Японії.
Легка
атлетика.
Чемпіонат світу. Під час пе'
рерви — Вечірня казка"
А ЦТ (II програма)
21.00 — «Час». 21.40 — Про!
передач на завтра
8.00 — Гімнастика, 8.20 — грама
21.50 — Ф. Шуберт. «Дваї
Документальні фільми. 8.40 надцять
вальсів». 22.00 —і
— «Нема землі ріднішої».
Товариський матчі
Виступає хор м. Слав’янська- Футбол.
Югославії — збірна
на-Кубані.
9.00 — Мульт Збірна
СРСР.
Під
час перерви —і
фільми. 9.30 — Наш сад. 22.45 — Новини.
10 00 — Поезія. Є. Баратипський. 10.30 — Реклама.
о
10.35 — Фільм — дітям.
«Вогненне дитинство». 11.40
— Англійська мова. 12.10—
Виступає ансамбль пісні і
тапціо внутрішніх військ
А УТ
МВС СРСР. 13.10 — Зустріч А ЦТ (І програма)
10.00 — Новини. 10.15 — у Концертній студії Остаіі7.00 — «90 хвилин». 8.30
Виробнича гімнастика. 10.25 кіно з викладачем фізики
Ритмічна гімнастика. 9.15
— Мультипанорама. 11.20 — СПТУ № 1 М. Одеси М. Пал- —
Тираж «Спортлото». 9.зо
Концерт ансамблю «Ковцер. тишевим. 14.35 — Новини. —
18.00 — Новини. 18.15 — — Будильник. 10.00 — Слу.
Радянському
Союзу!
Клуб мандрівників. 19.15 — жу
Хокей на траві. ‘Чемпіонат 11.00 — Ранкова пошта
Європи. Чоловіки. Півфінал. 11.30 — Документальний теї
19.50 — «Наука 1 техніка». лефільм. 12.20 — Дитячий
гумористичний кіножурнал
Кіножурнал. 20.00 — Вечір «Єралаш».
12.30 — Музич
ня казка. 20.15 — Волейбол. ний кіоск. 13.00
Сільська
Міжнародний турнір пам’я година. 14.00 —— Здоров'я.
ті В. Саввіна. Чоловіки. Збір 14,45 — Фільм «Війна і
на СРСР — збірна ЧССР. мир». 2 серія. «Наташа Рос
21.00 — «Час». 21.40 — Про- това», 16.20 — Вільна бо
грама передач на завтра. ротьба.
Чемпіонат світу.
21.50 — Фільм
-Товариш 17.05 — МіЖіїародняХ^лнтяінокентііі».
чий фольклорний й>М^нваль
в Артеку. 17.50 — Мульт
фільм. 18.00 — Міжнародна
панорама.
18.45 — Фільм
«Тихі води глибокі». 1 і 2 се
рії. Під час перерви — 19.50
— Новини. 21.0П — -Час».
Д ЦТ (І програма)
21.40 — Прожектор перебу-’
дови, 21.50 — Футбольний
7.00 — «90 хвилин». 8.35 огляд. 22.20 — Документаль
— До Дня шахтаря. Доку ний телефільм. 22.55 — Но
ментальний телефільм 9.05 вини. 23.00 — Легка атле
— Мультфільми. 9.35 — тика. Чемпіонат світу.
«Розповідай, що знаєш».
Про дні російської літерату
ри та мистецтва в Якутії. А УТ
10.15 — Людина. Земля. Все.
світ. 11.00 - Батьківський
10.00 — Новини. 10.15 —'
день — субота. 12.30 — 11 Ритмічна гімнастик.-і. 10.45
Всесоюзний фестиваль на — По музеях і виставочних
родної творчості. -Позивні залах. 11.30 — Художній
фестивалю». 13.00 — Жива фільм «Академія пана Ляп
природа. 14.00 — «Спів ки». 2 серія. 12.45 — Нови
дружність».
Тележурнал. ни. 13.00 — Кіно без гри.
14.40 — Фільм «Війна і мир». 14.00 — Натрусив кінозал.
1 серія. «Андрііі Болкон- 15.00 — Село і люди і 5.30
ськиіі». 17.00 — Вільна бо. — «Імпровізація». Естрад
ротьба.
Чемпіонат світу. на програма. 16.00 - Слава
17.35 — Мультфільм. 17.45
солдатська. 17.00 — Назуст
Докум е нтальни й теле річ новому навчальному ро
фільм «Велика нафта». Із ку. Виступ голови Держав
циклу «Енергетична страте ного комітету
УРСР по
гія партії». 18.45 — Міжна проі|)техосвіті Є. М. Кадацьродний фестиваль теюппо. кого. 17.15 — «Відвертать».
грам народної
творчості Сьогодні і завтра ('.■ЭДряно«Веселка». «Театр тіней». гіреького заповідника? 18.15
(Малайзія). 19.00 — До юві — До 70-річчя Великого
лею Великого Жовтня. Істо Жовтня. «Братерство». 19 00
рії немеркнучі рядки ФІЛЬМ — Актуальна камера. 19.35
Друге
«Дев’ять днів одного року». — «Співоче поле»
21.00 — «Час». 21.40 — Про республіканське свято на
жектор перебудови 21 50 — родної творчості в Полтаві.
В суботу ввечері. «Сопот-87». 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Чає». 21.40 - Про.
23.20 — Мультфільми для
дорослих.
23.45 — Легка довжевия передачі «Співоче
поле». 23.05 — Актуальна ка
атлетика. Чемпіонат світу.
мера. Вечірній випуск.

— дітям. «Канікули біля
моря.'. 17.20 — Новини. 17.25
— Гершвіи-Бешіет. Музична
картина з опери «Поргі і
Бесс». Виконує симфоніч
ний оркестр Московської
філармонії. 17.50 — «...До
шістнадцяти і старші». 18.35
— Назустріч Всесоюзному
з’їзду вчителів. Серпнева
педрада. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — «Чому пова
лився
міст?». Теленарис.
19.45 — Фільм «Будинок під
місяцем». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Документаль
ний телефільм «Зустріч з
Китаєм». 22.50 — Сьогодні у
світі. 23.05 — Концерт ан
самблю «Париж — Франція
— транзит». («Спейс»).

А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — До Дня шахтаря. До
кументальний
телефільм.
8.45 — Фільм-концерт «Спів
звучність». 9 15 — Російська
мова. 9.45 — Із скарбниці
світової музичної культури.
Д. Шостакович. Концерт № 1
для віолончелі з оркестром.
10.15 — Програма
Литов
ського телебачення. 11.45—’
Телефільм «ПоДРУП'І^МОЯ».
13.00 — МіжпародіиЯр фес
тиваль телепрог|)а'м народ
ної творчості «Веселка».«Театр тіней» (Малайзія).
13.15 — Мультфільми. 13.4о
— Фестиваль національних
театрів
країни, Прем’єра
фільму-вистави Узбецького
театру драми ім Хам.чп «Ойна» («Дзеркало»).’. 15.15 —'
неймовірне.
Очевидне
і-Всес-о16.20 — «Позиція» .
>.-ііубліціістичюзна художньї
на програма, (8 15 — СпоРтивна програма, Хоксй на
траві. Чемпіонат Європи,
спорт.
Чоловіки.
Кінний
Міжнародні змагання, АкаЧемдемічне веслування,
піоиат світу. Волейбол.... Між.,г/-.і-» пам'яті
народний
турнір
і-.
В. Саввіна. Чоловіки.
Франції — збірна
Збірна Куби — лбіпіір V,,ІЛЛегка атлетика. у^ДІрюнаТ
світу. Під час пеіїЙУИ
Вечірня казка. 21.00 —«
21.50 — Фільм «Промовляю
че джерело» 23.15 — 11
вини.

8.00 — Гімнастика. 8 20 —
Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнастці
ка. 9.00 — Ранкова пошта.
9.30 — Фільм «Товарищ Інокеіітій». 10.55 — Всеросій
ське свято пісні. 11 45 —
Телефільм для дітей.' «Топі,
намбури». 1 І 2 серії, 13.55
— Гї.-С. Бах. Увертюра № З
ре мажор. Викопує симфо
нічний оркестр «Колегіуммузикум». 14.20 — Письмен
ФУТБОЛ: «ПРИКАРПАТ
ники про спорт. 15.00
ТЯ»
(ІІваііо-Франківськ)
«Ні пуху, ні пера» Телена~ Мульт<|>ільми «ЗІРКА» — 2:0.
15.5о — Справедливість ви
магає. Розшукуються на
цистські злочинці. 16 25 —’
Заст. редактора
Документальний телефільм.
16.35 — Здоров’я. 17.20 —
А. БЕЗТАКАФільм «На вас чекає грома.
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