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ЦЬОГО року рибалки 
під плакучою вербою 

викопали колодязь. А во
да в ньому видалася со
лодкою, як сік.

— Нап’єшся такої, — ка
жуть рибалки, — і 
ніби додається.

А сили рибалці потрібні: 
не в похід по тверді зем
ній вирушає — по воді, не 
по річечці маленькій — 
по рукотворному морю, не 
на прогулянку — на ри
боловлю. А там, буває, не 
тільки гойдає, а й кидає.

• х-

к

Про рішучий і жний характер Катерини Омсльченки можна судній хоча
б по її професіональному вибору. Вона — електрозварниця, з вогнем, як-то ка- 

на «ти». Працює Катя у механічних майстернях Олександрійського 2-го 
імені Всіртиського цукрокомбінату. Щомісяця виконує план на 110—117 про
центів.
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надходять 
про успіх», 
про неспокій, котрим про- 
чиклась більшість моло
дих знам’янчан у своїй 
роботі. Не на словах, а 
ділами, нерядовими, зви
тяжними доводять наші 
сучасники правильне розу
міння стратегічного курсу 
партії й уряду нашої кра
їни на прискорений про
грес, щогодинну потребу 
поліпшувати наслідки 
прані, шукати нові фор
ми.

По району молодих тва
ринників налічується 306. 
Лідирують у соціалістич
ному змаганні тваошшн- 
і-.ів молоді доярки Кблгос- 
яу «Союз’ Марія Кова- 
І^ІКО, Мідія Куженко, 
Ч5;бов Санжара. які до

биваються високих .надо
їв молока від корови. А 
інші їхні подруги — На
таля Гончаренко. Людми
ла Гаврош, Наталя Трон
них. Тетяна Білан, Лари
са ІПіапак — прагнуть 
не відставати від передо
виків. Такі ж хороші сло
ва похвали чути про ро
боту скотарів Олександра 
Бондаренка, Івана Робо
та, Олександра та Мико
ли Шлапаків. Миколи 
Сапжарн. Як і про слюса
ря Миколу Соколове і'.ко- 
го.

В АТП-10036 між со
бою змагаються дві коло
ни водіїв, які очолюють 
І. Ф. Нестеренко та А. М. 
Ком а рейко. Суперництво 
дає добрі наслідки: ком
сомольці н молодь пер
шої колони (групкомсорг 
В- Кириленко) за другий 
квартал першого року 
дванадцятої п’ятирічки 
заощадили 3614 літрів 
пального, другий КМК — 

2342. В особистому залі
ку найкраще економлять 
такі водії, як Віктор Сав
ченко, Володимир Дячко, 
Володимир Паламарчук.

Ударно трудяться й за
лізничники. На дистанції 
сигналізації й 
станції Знам'янка 
реду КМК пеху 
тивного зв’язку, (керівник 
С. С. Олійник, групком- 
еорг В. Гайдук). За пів
річчя тут мають 63 пода
них рацпропозиції з еко
номічним ефектом 31.8 
тисячі карбованців. А 
комсомольсько - молодіж
ний колектив вантажної 
колоші електровозів локо
мотивного депо станції 
Знам'янка (керівник М. А. 
Пфафенрот, групкомсорг 
Є. Гостів) за перші шість 
місяців року провів 2827 
великовагових составів, 
перевізши понад план І 
мільйон 656 тисяч 869 
гони народногосподарсь
ких вантажів.

В. ПОНОМАРЕНКО, 
заворг Знам’янського 
міськкому комсомолу.

як тріску, з гребеня 
гребінь. Загайся — і ски
не тебе з могутньої 
ни.

Знаючи це, рибалка 
день сьогоднішній почи
нає вчора: миє сіті, ство
рює запас води, харчу, а 
потім підходить до щита 
«Прогноз погоди». Кожен 
подумки повторює, підсу
мовуючи: «Значить, зав
тра вітер західний, швид
кість 3—8 метрів за се
кунду, висота хвилі мен
ше 80 сантиметрів, вдень 
буде 27—29 градусів теп
ла. Знову припікатиме...»

Впевнені в хлопцях бри
гадир риболовецької бри
гади № 1 світловодсько- 
го рибоколгоспу імені Пе- 
тровського комуніст І. Д. 
Шевченко, причальний 
Б. Ф. Нечитайло. Вірять, 
що повернуться з хорошим 
уловом.

І ось загуркотів дви
гун, забуркотіла невдово- 
лено вода під гвинтом, сів 
рибалка за стерно, рушив 
баркас у досвітню 
залишаючи позад 
все ширший і ширший кли
ноподібний слід на 
реній гладіні моря.

Невдовзі гуркіт двигу
на стихає. І зовсім він зни
кає десь там, неподалік 
від бази — в акваторії 
моря, біля острова Воро
нівки, де звичайно риба
лять хлопці. То тільки та

кі аси роболовлі, як Г. М. 
Панченко, І. М. Шумейко, 
котрі працюють на кате
рах — сіткопідіймачах, 
ходять далі — до Подо- 
рожненських, Липівських, 
Калантаївських островів. А 
ця ланка — біля Воронівки.

Однак уловисті місця 
хлопці вивчили добре. Не
випадково вибороли пер
шість у соціалістичному 
змаганні серед 13 ланок, 
котрі працюють на барка
сах. За перше півріччя ви
ловили 114,5 центнера ри- 

би й значно перевикона
ли план.

Про таких рибалок, як 
Ю. І. Донченко, Г. М. Пан
ченко, І. М. Шумейко, 
М. В. Черкасов, М. І Бо
рисенко, М. І. Шаула, у 
бригаді жартома кажуть, 
що вони, як Нептун, об
росли водоростями й ра
кушками. Це значить, що 
вони багато років у морі, 
набралися досвіду

їх об'єднує любов 
обраної професії. А
вони різні. Ланковий. Вік
тор Таранущенко, — типо
вий степовик: народився, 
виріс і одержав трудовий 
гарт у селі Пав югоркозл’ 
Бобринецького району. 
А Володимир Петров — 
потомственний рибалка. 
Рибалив дід Яків, батько 
Микола, рибалить зараз і 
дядько, Володимир Яко
вич. До речі, Володимир 
Петров спочатку міряв 
шляхи-дороги, працюючи 
шофером на заводі Вік
тор Таранущенко трудив
ся старшим електриком у 
рибоколгоспі. Обидва то
рік вирішили безповорот
но: станемо рибалками! 
Наставником першого був 
М. І Борисенко, другого, 
тобто ланкового — кому
ніст Ф. І. Піценко. І обій
шли вони тепер своїх учи
телів по праці.

— Чекати вам доведеть
ся довгенько, — сказав 

нам бригадир І. Д. Шев
ченко, — Таранущенко й 
Петров виходять у море 
одними з перших, о 5— 
6-ій ранку, а приходять 
одними з останніх, буває 
й о 23-ій.

А ми чекали. Один за 
одним причалюють то бар
каси, то катери. І до кож
ного з них з узгірка, де 
розташувався приймаль
ний пункт цеху Кірово
градського виробничого 
рибокомбінату, збігає по 
тросу вагонетка промені
ють посмішками прияз
ні погляди берегових лю
дей. Знають вони: й цьо
го разу рибалки достави
ли багатий улов —
лом 6—10 тонн риби, 
ці дні виступає в новій 
лі лікар дільниці по 
ротьбі з хворобами 
В К. Руденко — він
зимегрист. Його рентгено
метр, як слідопит, так і 
ширяє над ящиками з та- 
ранню. судаками, ляща
ми «Ну що?..» — німо,
але зацікавлене запитують 
очі молодих рибалок з 
ланок О А. Лебедя, С. П. 
Дубини, а також В С. Та- 
ранущенка (він. нарешті, 
теж прибув). А Володимир 
Климентійович заспокоює:

— Все в порядку. Рівень 
радіації нормальний.

— Як справи? — запиту
ємо ми Таранущенка й 
Петрова.

— Сьогодні більше, як 
півтонни привезли.

Отак працюють хлопці.
...Іде відлік днів третьо

го кварталу року. Іде жар
ка, як кажуть рибалки, пу
тина. Жарка не за погод- 
ними умовами а за тру
довою напругою. В. Тара
нущенко й В. Петров зно
ву в лідерах змагання. Ще 
будуть попереду в них не 
лише уловисті тихі за по- 
годними умовами дні, а 
й шторми, такі шторми, ще 
гвинт двигуна 
в повітрі чад 
хвилі

Але колодязі
глибокий. А вода в ньому 
солодка 1 невичерпна.

В ТАРАНЕЦЬ.
м. Світловодськ.

СПЕКИ :ие не було, 
може, тільки нерухомб 

голубе повітря ранку та 
дрібні роси на листі тра
вм передрікали настання 
жаркого дня, коли хлопці 
закінчили монтувати обид
ві -Волжанки» й під'єдна
ли їх до гідрантів.

— Ну то ж, — сказав 
гідротехнік Олег Брпнчук, 
— по холодку й почнемо...

Вода ударила срібними 
струменями з поливальної 
иапїжіп розсипалася про
ти сонця міріадами прозо
рих блискіток і важко за
лопотіла по трапах. Одра

ПОТЯГЛО СВІЖІСТЮ, 
на полі ніби аж 

тим 
Есе

зе- 
по- 
ча- 

вище
жарко, 
котро-

н

зу 
лень 
темніла, а сонце 

підіш-Ц" ' < я
Ставало

Гідротехнік кивнув 
мусь із хлопців:

_  Будеш на насосній, 
скажи Скибі цілеє му, щоб

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

БЇЙНОТШ’Я СПЕШНОГО ЛИПНЯ
уважно слідкував, а я зга
няю на он те поле, подив- 
люся. як там іде полив...

А на площах, засіяних 
багаторічними травами у 
колгоспі імені Мічуріна, 
вже на повний хід працю
вало два носильних агре
гати. Политі напередодні 
трави, густі й соковиті, 
важко надали під ножами 
коенлок. Тракторні візки 
швидко повнилися зеленим 
кормом: неподалік, на цьо
му ж полі, працювали по- 
ліівалки — через дві-три 
години їх переведуть ще 
далі, на ще не политу ді

лянку поля. А поки що 
Олег Бринчук (він не ли
ше гідротехнік, але й сек
ретар комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Мі
чуріна) розповів про свої 
будиші турботи:

— Прав юрмо на поливі 
з 7 до 21 години. Врожай 
зеленої маси за однії укіс 
непоганий як на нинішній 
рік — більше 150 центнерів 
на гектарі. Робочих рук у 
колгоспі в то пору не ви
стачає, тому ті, хто працює 
на поливі й косовиці зеле

ної маси, надіються лише 
на власні сили, на чітку 
взаємодію в організації 
кормового конвейєра. З 
раннього ранку до пізньо
го вечора вправно вико
нує свою роботу па поли
ві операгор насосної стан
ції Віктор Скибіцькнй, а 
його батько Іван Антоно
вич — па перевезенні зе
леної маси до тваринниць
ких ферм. Однаково доб
росовісно і якісно викону
ють свою роботу досвідче
ний механізатор М. Ф. Та

ран і комсомолець Леонід 
Бугрін...

Справді, хоч на поліїв 
йому полі й не так спс- 
котно, як на звичайному, 
все ж робота тут кипить 
весь день напружена і 
образно кажучи, не менш 
жарка, як на жнивах. Бо 
трави ці важливо скосити 
вчасно, не дати їм пересто
яти. Коленому відомо що й 
надмірне поливання може 
зашкодити — виникає не
безпека інтенсивного засо
лення площі.

Площа, на якій ми по
бували, дає вже другий в 
нинішньому році укіс — а 
всього їх беруть не менше 

чотирьох 3 першого ' в 
колгоспі вже заклали 241 
тонну сіна, а частину його 
пусгили ни сінаж та зеле
ний корм для худоби.

— Полин при хорошій 
організації роботи — ду
же вигідна справа, — ка
же голова колі оспу імені 
Мічуріна В. М. Павленко. 
— У пас поки то під ньо
го відведено 261 гектар 
поля, маємо три діючі 
«Волжанки». Нього року 
плануємо мати за чотири 
укоси більше чотирьохсот 
центнерів з поливного гек
тара...

Чітко, організовано пра
цюють і поливальцикн, і 
кормодобувалі.пііки кол
госпу.

С. ПЕТРЕНКО.
НОБГОрОДКІВСЬКИЙ рейси.
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І ХЛІБНИЙ ВІНОК ЗА
Над селом дрімала ніч. 

В нёёкошених пшеницях 
Ладь - падьомкали пере
пілки, а з балки тягнуло 
полином і вчорашнім до
щем. Пройшов він сму
гою, і хлопцям довелося 
перекидати комбайни з од- 
цдго кінця радгоспу в 
другий: на сухі поля.

У жниварів закон такий: 
жнива прийшли — про 
сон забувай- Вже потім 
хліб за все сторицею від
дячить. Сергій розпозідає 
про свої комбайнерські 
ночі, а Галинка, його дру
жина, все посміхається. 
Згадала перше їхнє жнив
не літо в радгоспі. Вірні
ше, перший день хлібо
збирання. Ще зазидна тоді 
зготувала вечерю, в баня
ку води нагріла. Та скіль
ки не виглядала — ком
байнерів усе не видно та 
й не видно. Спасибі: су
сідки надоумили. «Ти, Га
лю, — кажуть, — дарма 
не чекай. Так і очі прогле
диш. А вечерю завжди як 
стемніє готуй. 1 воду грій 
після того, як роса впаде. 
Поки з поля прийде — 
саме в пору буде». Так по
тім і робила.

Сергій Поліщук — аг
роном. І за посадою, і за 
Освітою. Сюди, в радгосп 
імені Свердлоза, приїхав 
за направленням після за
кінчення Бобринецького 
сільськогосподар с ь к о- 
го технікуму. Робота — до

ВІТРИЛА НАД СЛАВУТИЧЕМ
В рамках тижня моло

дих борців за мир глинуло- 
го тижня Із Світлооодська 
до Києва вирушило б яхг. 
Вони візьмуть участь у 
республіканській парусній 
регаті «Мир-35».

Цю регату організували 
київський крейсерський 
яхтклуб і Упразління рес
публіканського комітету 
захисту миру. Регата, при

душі, будинок новий від 
господарства одержав, ді
тей у них з Галинкою двій
ко. Чого ще для щастя 
треба? А народився він на 
Новомиргородщині, в Ру
баному Мості. Є там таке 
гарне і працьовите село- 
Батьки сина до роботи . 
привчили. А перші хлібо
робські уроки одержав він 
від дядька, Леоніда Яцен- 
ка. Тоді, після восьмого 
класу в розпал канікул пі
дійшов до нього бригадир 
тракторної: «Серьожко,
жнива он на носі, а по
мічників на комбайни не 

вистачає. Може спробуєш?» 
Так він потрапив у жнива
рі. І літо те не пройшло 
для хлопця безслідно. Ра
зом з хліборобською муд
рістю вливалася у серце 
впевненість, що поле — це 
його доля. Напевне тому 
й вирішив згодом вивчи
тись не на інженера, про 
що мріяв до цього, а саме 
на агронома. Правда, лю
бов до техніки залишила
ся в нього й понині-..

На відділку роботи ви
стачало. І на перших по
рах люди до новачка при
дивлялися з недозірою. 
Мовляв, молодий, недо
свідчений. Та й сам Сер
гій не раз ловив себе на 
думці: «А що, коли не 
справлюся?» Та робота 
спорилася, і невдовзі спо
кійного, розсудливого аг
ронома стали по-спраз- 

свячена міжнародному 
року миру, проходитиме 
по Дніпрі й Чорному мо
рю — стартує в Києві, фі
нішує в Одесі. Учасники 
регати виборюватимуть 
право взяти участь у на
ступній регаті — до бол
гарського міста Варна.

Проводжали учасників 
регати комсомольці, мо

НАШ СУЧАСНИК

ПРАЦЮ
жньому поважати. Сергіїв 
авторитет ще більше зріс 
після того, як ударно по
трудився на жнивах. Тоді 
він працював помічником 
комбайнера і приніс до
дому перший почесний ві
нок переможця змагання. 
Наступного року вже сам 
очолив комбайнозий екі
паж, нинішнього — теж. І 
тих хлібних вінків у ньо
го нині три. Що не жни
ва,- то перше місце — ус
піх навіть для досвідчено
го комбайнера. А давали
ся перемоги нелегко...

Цьогорічне літо почало
ся сухим і спекотним. А з 
липні зипали непрохані, 
але щедрі дощі. А жнива 
вимагали швидкості і бе
режливості під час збиран
ня врожаю. І їхній комсо
мольсько-молодіжний зби
рально - транспортний за
гін показаз, на що здатен. 
Працювали хлопці з ко
роткими перепочинками. 
У кого що трапиться — 
гуртом ладнають. Коли на 
Сергієзому комбайні по
ломка сталася, то і півго
дини не стояз. А з будь- 
яких інших умовах на ре
монт затратили б чимало 

часу. Або ж у шофера Ана
толія Малюги на старень
кому автомобілі тричі за 
жнива з ладу виходила 
коробка шзидкостей. То 
хлопець прямо серед до
роги ремонтні чудеса тво
рив... Словом, як би там

ми — ЗА МИРІ

лодь, мешканці міста уро
чисто, святково. На мі
тингу слозо від яхтсменів 
взяв робітник заводу чис
тих металів Сергій Єрма- 
коз. З напутніми словами 
яхтсменам на мітингу ви
ступили Герой Радянсько
го Союзу Л. Н. Туйгунов, 
перший секретар міськ
кому комсомолу Юрій 

важко не було, а жнива у 
районі першими закінчили. 
Сергій разом із помічни
ком комсомольцем Васи
лем Гричуном намолоти
ли майже 6000 центнерів 
зерна. Знову перемога. 
Могли б, звичайно, і біль
ше, так у господарстві 
площ не вистачило...

Сказати, що нині він по
вернувся до своїх безпо
середніх агрономських 
турбот, було б не зовсім 
правильно. Вони не поки

дали хлопця і під час жнив. 
Там, бузало, втрати зерна 
помітить, допоможе лікві
дувати недолік, в іншому
— ще якусь організаційну 
справу вирішить. З роботі 
з людьми начебто й м’я
кий, неговірливий, але 
свого завжди доб’ється, 
недисциплінозаного робіт
ника на місце поставить.

От чого не сприймає 
Сергійозе серце, так це 
байдужості. Тому й сам 
труднощів не боїться, 
прагне трудитися там, де 
найскладніше. У їхньому 
роду всі завзяті.

Останнього разу Сергія 
Поліщука зустрів у полі. 
За якусь сотню метрів 
дружно гуркотіли тракто
ри, залишаючи за собою 
чорні і масні борозни..- 
«Не дає літо перепочинку,
— посміхається Сергій.— 
Бачиш, яка у нас робота? 
Не встигли з одним впо
ралися — вже інше підо- 
спіло...» Так, хліборобська 
справа не з легких. Робо
та для справжніх мужчин.

О. ҐАЗРИЛЕНКО.
Бобринецький район.

Ножем’яка, член міськко
му комсомолу Михайло 
Мещанинов, робітник за
воду чистих металів Сер
гій Пандаєзський.

Регата стартувала. Сьо
годні вранці сзітлозодці 
зустрічали учасників на 
березі Дніпра, нагороджу
вали переможців першого 
етапу. Яхти вирушають 
далі на південь. .

Г. ТРЕТЯК, 
другим секретар 
Світловодс ь к о г о 
міськкому комсомолу.

Сергій Усенко працює бригадиром верстатників в де
ревообробному цеху виробничого об’єднання по сівал
ках «Червона зірка». Колектив, який він очолює, має 
бригадний наряд, його вироби завжди високої якості. 
На дільниці бригади немає наладчиків. їх замінили са
мі верстатники, передусім — сам Усенко. Нещодавно 
комсомольця С. Усенка, котрий перед тим, як стати ро
бітником, виконував інтернаціональний обов’язок на аф
ганській землі, заводчани прийняли кандидатом в чле- 
ни КПРС. Фото В. ГРИБА.

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, ТРУДОВА

РАНКОВІ СУРМИ
«Юність» і «Мрія» — 

табори праці і відпочинку 
Олександрійського профе
сійно - технічного учили
ща № 33. Розташовані ео
ни на базі місцевого кол
госпу «Ленінським шля
хом». Начальники таборів 
В. В. Сухий і А. В. Чорйий 
докладають багато зусиль, 
щоб створити учням най
сприятливіші умови для 
відпочинку.

Більше 120 учнів учили
ща відпочивають тут одно
часно. І відпочинок їхній— 
наснажяивий, цікавий, змі
стовний. Це — заняття 
спортом, прогулянки до 

лісу, відвідини кінотеатрів, 
музеїв, походи по місцях 
бойової і трудової слави, 
участь у популярних кон
курсах «Нумо, хлопці!», в 
основу яких покладено 
комплекс ГПО.

Праця на колгоспних 
полях, шахові турніри, 
«Клуб веселих і винахідли
вих», концерти художньої 
самодіяльності, спортивні 
змагання, ігри — все це 
полонить підлітків, спов
нює учнівське життя неза
бутніми враженнями.

К. ДАНИЛОВА.
м. Олександрія.

ЩЕ ЖИВУТЬ у пам’яті 
людей старшого по

коління ті часи, копи по
руч з корівниками, сви
нарниками, кошарами 
стояли просторі конюшні 
з кіньми. Тварин дбайли
во доглядали, бо не було 
такої галузі сільського 
господарства, де б не 
приносив користі кінь. 
Тому й конюх був на селі 
шанованою людиною, а 
його професія — престиж
ною.

А як тепер?
По-різно/лу. Там, де 

господарі дбайливі, вмі
ють рахувати кожну кол
госпну копійку — кінь і 
сьогодні в пошані. Він, як 
правило, підміняє на ок
ремих роботах техніку. 
Чи ж вигідно перевозити 
хоч і малопотужним трак
торцем, скажімо Т-25, не
великі вантажі, коли з 
цією роботою цілком мо
же впоратися пара коней? 
Адже трактородень знач
но дорожчий від кінного, 
не говорячи вже про ви
трачання пального, мас
тил, нераціональне вико
ристання робочого часу 
механізатора тощо.

Усе це враховують ке
рівники і спеціалісти кол
госпу імені Леніна. Тут 
широко використовують 
тяглову силу, вивільнивши 
чимало техніки і людей 
від непродуктивної праці. 
Конярству тут надається 
потрібна увага.

На жаль, не скрізь так. 
Головний зоотехнік кол
госпу «Україна» К. М. Пе- 
ребийніс не змогла на
віть відповісти на запитан
ня, скільки коней у госпо
дарстві, який приплід мо
лодняка.

Між іншим, уже протя
гом двох років не одер
жують і не збираються 
одержувати лошат на тва
ринницькій фермі № 2 
цього господарства, хоч і 
утримують плідника. Не
зрозуміла позиція.
Г ЛОКОН зікіз кінь не 

тільки обходив себе, а 
й годував с:м~ю господа
ря. Пара коней вже була 
символом добробуту. 
Звідки ж тепер беруть
ся нарікання, що коней 
невигідно тримати з 
колгоспі чи радгоспі? 

Породжують їх як 
безгосподарність, нед
балість, так і відсут
ність відповідальності 
за ведення цієї важли
вої галузі тваринництва, 
небажання обтяжувати 
себе кпопотаМи по за
безпеченню робочих 
коней достатньою кіль
кістю упряжі, возів, 
саней тощо. Звичайно, 
мало користі (а бува
ють і збитки) від ко
ней, які по милості гос
подарів тривалий час 
простоюють в конюш
нях. Тим паче, якщо дово
диться ще підвозити їм 
корми і воду... трактора
ми чи автомашинами.

Отже, не коні, а госпо
дарі винні у серйозних 
упущеннях, які ще мають 
місце. Тому й зникли у 
наших краях трійки-птиці, 
оспізані в піснях, рідко 
побачиш баского коня, 
хвацького вершника на 
ньому.

Відродити минулу славу 
коней, повернути дітям і 
дорослим радість спілку
вання з ними, по-госпо» 

дарському використову
вати їх на полях, фермах, 
та інших роботах — на
стійна вимога часу. А що, 
коли б комсомольські ко
мітети району взяли шеф
ство над цією справою? 
Справою важливою, не
поправно забутою?

В. ОСТРОВЕРХОВА. 
Знам’ямський район.

КОНІу^ 
НЕ ж ■ ■’ ВИННІЇ^

ПІСЛЯМОВА ВІДДІЛУ 
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

ТГ АК, кінь сьогодні на 
** селі — рідкість. Все 
рідше бачиш на польовій 
дорозі чи в полі робочо
го коня. Відлучили його 
від справи потрібно?, ко
рисної.

Раніше на селі майже в 
кожному господарстві бу
ли кінні дзори. І вони 
окуплялись сторицею. Тра
ву викошували навіть на 
непридатних землях, за- 
пзсали сіна в достатку, 
його вистачало і рогатій 
худобі, і коням

Та ось щезли кінні дзо
ри, поріділи табуни і чуєш

нарікання: виробництво
м'яса і молока зменшує
ться через нестачу кормів. 
А трави тим часом не ви
кошуються. Господарни
ки нарікають: немає чим 
обробляти неугіддя. Моз- 
ляз, на мілкоконтурних ді
лянках трактором не роз
вернешся. Ось де приго
дився б кінь! Та й не тіль
ки тут, а й на присадибних

ділянках колгоспників.
Справжнім господарям 
кінь щедро віддячує за 
належну турботу. Є чим 
похвалитися у цій справі 
окремим господарствам 
Голованізського, Онуфрі- 
ївського, Олександрій
ського районів.

Безперечно, техніка взя
ла на свої плечі осноз- 
ний тягар сільськогоспо
дарських робіт. Тому ут
римувати чисельні табу
ни, зрозуміло, не має не
обхідності. Але.. Ось ури
вок з листа до редак
ції жителів села Петрівки 
Нозоукраїнського району: 
«...по дорозі з парою міш
ків зерна чи кількома мо
лочними бідонами шуга

ють потужні трактори або 
грузовики...». І така кар
тина, можна гозорити з 
упевненістю, існує в бага
тьох селзх області».
V БИЛИНОЧКУ. Слово 
л скептику: «А хто до
глядатиме коней?». По
гляньте на хлопчака, який 
заздрісно дивиться на сво
їх ровесників, котрі догля
дають коней, водять на 
водопій, катаються. А чо
го б повсюди не доручи
ти догляд за кіньми під
літкам? Вони це, відки- 
даючи всякі сумніви, ро
битимуть охоче й невиму
шено. І з користю для 
справи.

Утім, сумніви керівни
ків господарств щодо 
розвитку конярства наче 
не такі вже й небезпід
ставні. Немає теплих ко
нюшень, складно дістати 
упряж, підводи, легкі зів
ки, сідла. Щезають і спе
ціалісти, професії шорни
ків і конюхів.

Пригадується, два де
сятки років тому у Кіро
вограді невеличкий завод 
виготовляв упряж для 
коней. Мова не про те, 
щоб відновити діяльність 
саме цієї виробничої оди
ниці. Але спеціалізовані 
цехи на місцях по вироб
ництву кінських возів, ко
лес до них, ободів, збруї 
потрібні. Це узагальнена 
думка керівників госпо
дарств, з якими нам до
водилось розмовляти. Про 
створення подібних цехів 
писала не раз обласна 
преса.

р ОБСТАВИТИ майже в^І^ 
крапки над «і» допо

могла недавня розмова з 
директором Онуфріїз- 
ського кінного заводу 
№ 175 В. І. Муравйозим:

— Основна мета нашо
го заводу — вирощуван
ня породистих коней для 
використання їх у спор
тивних секціях, турбота 
про племінну справу. Але 
в нас, звичайно, є й робо
чі коні, які задіяні на 
низькопродуктивних ро
ботах і цим самим успіш
но заміняють трактори. 
Економічний ефект від 
цього чималий. Що ж сто
сується нарікань керівни
ків господарств щодо 
відсутності необхідного 
реманенту, то скажу: на
рікання безпідставні. Дійс
но, в нашім області відпо
відного заводу, цехів 
мас. Та зовсім поряд
Кіровоградщимою, у Кре- 
менчузі є іворно-акіпаж- 
ний комбінат, який виго
товляє усю необхідну про
дукцію для конярства, 
окрім возів. Недавно наш 
завод придбав там усе 
необхідне.

Ну, добре, а де взяти 
вози, запитаєте ви! їх 
можна замовити через 
облСПОЖИ8СП!ЛКу. ЩоПрЗВ- 
да, необхідно зробити ок
ремі переобладнання — І 
віз готовий

Що ж, як мовиться, ко
ментарі зайві. Але, ду
мається, замало сподіва
тись тільки на ініціативу 
керівників. Тому хотілося 
б, щоб і облагропром, ра
йонні агропромисло^^ 
об’єднання сказали своТ 
вагоме слово на шляху 
розвитку конярства.
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Лауреат премії Ленінського 
комсомолу ТАМРІКО ГВЕРДЦИТЕЛІ!

«...1 ВСЕ, ЩО І НОЖУ
ПОНВИЯТИ З МУЗИКОЮ»

Людн схожі на міста, в 
яких вони живуть. Колись 
Ця істина була незапереч
ною. Але сучасні міста не
рідко мало чим відрізня
ються одне від одного. ТбІ- 
Д1С1 одне з небагатьох 
Міст, що не втратило своєї 
індивідуальності.

Сон, добрый город>-мой, 
давай назначим

Мо-о бессонницу твоим 
сторожевым.

. любите Шота Ніш-
іщнідзе?—запитала ТамрІ- 
<о- Я теж зхоплена йо-

ланило, я весь час відчу
вала підтримку прекрас
ного музиканта Ю. В. Си
лантьева. Він і О. М. Пах- 
мутоза були за мене... 
Втім, давайте розмовляти 
про інше, мені вже багато 
раз дозодилося розпові
дати про це. Хочете роз
повім вам, як я бачила 
щасливу людину?

— Я тоді ще школяркою 
була. До нас у Тбілісі при- 
їхав на гастролі популяр
ний естрадний співак. Ми, 
грузини, взагалі народ

б? х в-, .-6J?

'Z4

е Л Ч

о фестивали

ма-

твор-

кон- 
по

3. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Тбілісі — Кіровоград.

у Сочі. А 
Всесоюзне 

пісні У Дніпропет- 
вона теж бу-

о поезією. Недавно я на- 
исала «Пісню маріонеток» 
а вірші Ш. Нішніанідзе і 
пер із задозоленням. 

ключаю її до своїх про- 
ам.
—Тамріко,—запитую я,— 
о примусило вас, співач- 

з класичними даними, 
ийти на естраду?
Моя співрозмовниця
охи спохмурніла:
— А я н© співачка.Кон- 
рваторію ^кінчила по 
асу фор31р?зно. Але з 
80 року працюю соліст- 
ю Держтелерадіо Грузії, 
трохи помов-іазши, запи
ла. — Ви не любите ес- 
аду?
— Люблю. Але сучасна 
трэда викликає в мене 
сить суперечливі почут-

Тамара погоджує, ься:
— Я й сама іноді замис- 
юсь/ чи правильно вчи- 
іа, ставши естрадною 
ізачкою. Моя спеціаль- 
ть — класика. ДрУ3' по
лягають, щоб я залиши- 
естраду.

_  Що ж зам зазажає?
_ Пісня. Я люблю піс- 

3 н“Ю пов'язано скіль- 
радості у моєму житті, 
жлибо, найщасливішим 

в для Тамріко Гвердци- 
і 198І рік, коли вона 
ла лауреаті традищй- 
о фсс'тизаЯтолітично! 
ні «Червона гвоздика», 

проходиз 
чатку було 
ТО її 

вську, де - .
серед Призерів. Га пе- 
.ога на сочінськзму фе- 
валі найдорожча. Злас- 
звідси почався твор- 

і злет МОЛОДОЇ грузин- 
Ої співачки -

«Молодий комунар»
Цікавлюся життям Героїв 

Радянського Союзу — учас
ників визволення Кірово- 
градщнни. Нагіпсар у крає
знавчий музей Челябінська. 
У цьому уральському місті

І

в 1902 ррці народився Во
лодимир Пилипович Саблін. 
Командир мінометного від
ділення 299-ї Харківської 
стрілецької дивізії Саблін 
відзначився при форсуванні 
Дніпра.

Про бойовий шлях В. П. 
Сабліна, а також про те, як 
на Уралі бережуть пам'ять 
про свого земляка, вичитав 
у бібліографічному покаж
чику «Безсмертний подвиг 
їх високий». Це цінне і ко
рисне видання підготували 
до 40-річчя Великої Пере
моги Челябінська обласна 
універсальна наукова біб
ліотека та обласний крає
знавчий музей. Бібліогра
фічний покажчик люб’язно 
надіслали працівники му
зею.

Гортаю сторінки цієї не
величкої книги. На 118-й 
сторінці зупиняю погляд на 
прізвищі Стерін. Юхим Іл
ліч Стерін загинув у 20 ро
ків командиром батареї

Г~-~ — -І ГГ--. ■

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

У ДВАДЦЯТЬ ЛІТ... 
27о-го гвардійського стрі- рі Ю. Стерін писав: «Учи- 
лецького полку 58-ї гвар- ’ - •
дійської стрілецької дивізії, 
Героєм Радянського Союзу. 
Загинув на землі степової 
Кіровоградіцнни...

Юхим Ілліч Стерін не ко
рінний челябінець. Він 
родився і виріс на смолен
ській землі. Старший науко
вий співробітник Смолен
ського державного музею- 
заповідника А. Є. Горська 
написала: «ІО. І. Стерін на
родився у селищі Пригор’є 
Рославльського району. На
вчався у Кропив'янській се
редній школі. Був секрета
рем шкільної комсомоль
ської організації. Після де
сятирічки Юхим Стерін на
вчався в Новосибірському 
інституті інженерів транс
порту...».

На фронт пішов батько, а 
за ним, у серпні 1942 року, і 
син Юхим, став курсантом 
артилерійського училища, 
В одному з листів до матс-

на-

Лйще закінчив на «відмін
но». Мені присвоїли звання 
Лейтенанта 29 квітня 1943 
року», А ще в одному: 
— «Ось уже кілька днів, як 
прибув у частину. Призна
чили заступником команди
ра батареї...». Ще один 
лист: «Мої дорогії Указом 
Президії Верховної Ради 
СРСР від 20 грудня 1943 
року за успішне форсування 
Дніпра мені присвоєно зван
ня Героя Радянського Сою
зу...».

Він загинув поблизу села 
Березоватки, що на підсту
пах до Устинівки. Загинув, 
попавши в засаду, разом зі 
своїм бойовим товаришем 
Героєм Радянського Союзу 
командиром 1-ї стрілецької 
роти Михайлом Івановичем 
Осиповим. У журналі бойо
вих дій 275-го гвардійсько
го стрілецького полку 13 бе
резня 1944 року з’явився за
пис про те, що артилеристи

З стор
5£-ї гвардійської стрілець
кої дивізії протягом п’яїи 
хвилин салютували вогнеед 
героям, котрих опускали в 
могилу...

Газета «Челябинский ра
бочий» 5 січня 1974 року 
писала: «.„В селі Крнничу- 
ватка Устииівського району, 
біля Палацу культури стоїть 
обеліск із зіркою. На граніті 
напис: «Тут похований Ге
рой Радянського Союзу 
гвардії старший лейтенант 
Осипов Михайло Іванович і 
гвардії лейтенант Сторін 
Юхим Ілліч. Вічна слава 
героям!».

Сюди, до центральної са
диби колгоспу, _ перенесли 
прах героїв у 1956 році.

Головна вулиця села Кри- 
иичуватки носить нині ім’я 
Стеріна...

Про бойовий подвиг Ге
роя Радянського Союзу 
10. І. Стеріна розповідається 
в книгах: «Днепр — река 
героев» (Київ, 1983 р.), 
«Смоляне — Герои Совет
ского Союза» (Московский 
рабочий, 1'972 год).

О. РЯ5ОШАПКА, 
краєзнавець.

ЛОГІКА
АБСУРДУ

емоційний, а що тут було 
— у місті справжній ажіо
таж-.. Я на концерт не зби
ралася, але мама сказала: 
«Тамріко, такого співака, 
можливо, на сцені ніколи 
більше не побачиш», — і 
поз’язала мені святковий 

бант. Я вже мало що пам’я
таю з того концерту, але 
одне враження залиши
лось на все життя: я бачи
ла щасливу людину. «Там
ріко. сказала я собі, якщо 
коли-небудь ти станеш спі
вачкою. ти повинна бути 
такою ж щасливою».

— Значить, зже тоді ви 
мріяли стати співачкою.

— Не знаю... У мене ж 
був «Мзіурі»...

«Мзіурі» — дитячий во
кальний ансамбль, відомий 
далеко за межами Грузії.

— Тамріко, а що ви лю
бите, крім музики?

— Місто своє люблю, хо
роших співрозмовників, 
поезію, театр, природу. 
Все, що я можу порівняти 
з музикою! Звичайно най
більше люблю свого п’яти
місячного Олександра.

— Розкажіть, будь ласка, 
про свої творчі плани.

— Готуюсь до сольних 
концертів у Москві. Крім 
основної роботи на теле
баченні, я виступаю з ан
самблем тбіліської філар
монії «Чарізні дороги», 
яким керує співак В. Лом- 
садзе. Крім того, багато 
займаюся композицією, 
нзвіть вступила до 
серваторії, тепер уже 
класу композиції.

Тамріко стояла на
ленькій сцені робітничого 
клубу у блакитному, як 
травневі небеса, платті і 
співала улюблену свою 
«Гранаду» А. Ларра. її 
високому, добре поставле
ному голосу сопраністки, 
здається, було тісно в кім
наті і він рвався на вулиці 
старого Тбілісі. Я дивила

ся на Тамріко і раптом при
гадала її розповідь про 

той давній концерт співака. 
Я теж бачила щасливу лю
дину.

Тамріко 
рДци»лї/ПІСНІ «Цвет., 
ля моя» Г. Ер»ише°а 
Суворова та 

Озаоашв«л’> М- ”°УХІ ІЛІ І досі З її рспертуа- 
‘ печі, випущений фір- 
«Аелідія» диск-гігант 

Гвердцител! так і казн

и пеРш°^ а ко. 

8=^=

Після другої світової вій
ни в одному з парків Від
ня можна було часто спо
стерігати таку мо.орошну 
картину. Колишній шпиг 
Франц Штайнхуберль го
дував тухлим м'ясом щу
рів. Дивлячись, як ці огид
ні істоти жадібно пожира
ють криваве місиво, 
Франц гарячково бурмо
тів: «Івани знищили на
ших синів — дітей велико
го рейху, вигодузаних сло
вом фюрера (чотири сини 
Штайнхуберля, люті наци
стські убизці, були роз
стріляні наприкінці війни 
— С. К.). Вони вважали, 
що винищили всіх. Але 
помилялися... Ті, хто вці
лів, незабаром примно
жать свої ряди. Вони спо
пелять країну Іванів і ви
гризуть їм нутрощі».

Здавалося б, похмура 
картина огидного божевіл
ля. І тільки.

Здавалося б, якби не 
прочитав недавно в аме
риканській пресі повідом
лення, що щурів успішно 
годують нині м’ясом і В 
Пентагоні. Різниця лише 
та, що м’ясо свіже і в ро
лі годувальників — не бо
жевільні, а статечні вчені 
мужі в званнях докторів і 
бакалаврів, у мундирах і 
без.

Навіщо?
Для того ж, що й боже

вільний австрійський шпиг 
—«вигризати» нутрощі Іва
ну. А якщо точніше, то 
ось назіщо: щури викорис
товуються в таємних вій
ськових лабораторіях для 
експериментів у «науково- 
дослідних програмах». Так 
відпрацьовуються методи 
використання тварин як 
переносників збудників 
страшних інфекційних за
хворювань.

Дикість! Абсурд!
Але ось чому я почав 

з цього справді дикого 
факту, поясню. Мене, як 
історика, часто запитують: 
«Як могли у Білому домі 
віддати наказ про бом
бардування Тріполі? Невже 
адміністрація США не 
розуміє того, що робить? 
Це ж по суті неоголошена 
війна! Абсурд якийсь, 
ясність нам, щось ми 
розуміємо».

— Ні, — хочеться 
повісти мені в таких
падісах, — ви розумієте 
це якраз правильно. Тіль
ки розуміння це грунту
ється на іншій логіці, яка 
відрізняється від логіки

І. ■ »1—

По-
не

від-
ви-

м. Знам’янка.

тих, хто орудує справами 
у Вашингтоні, логіки, яку 
породила імперіалістична 
система мислення, люди
ноненависницька система 
капіталізму.

Нас вчили добру і злу. 
Ми знаємо, що якщо лі
кар бере хабарі — це зло
чин, що спекуляція—най- 
огидніша справа, що слаб
кому треба допомогти і 
друга виручити з біди- А 
в тій, іншій системі логіки 
гроші лікарю — це гоно
рар за лікування, спекуля
ції немає взагалі, кожний 
робить бізнес, як 
слабкий
одним конкурентом 
і так далі. Саме в цьому 
світі турботливо вигодову
ють щурів в ім'я майбут
ніх воєн.

Нам не зрозуміло, як 
міг президент, коли його 
запитали, чи можна почи
нати бомбардування Трі
полі 14 квітня, відповісти: 
«Чудово, в понеділок (тоб
то 14 квітня — С. К.) вве
чері буде о’кей». І це 
о’кей означало, що цього 
вечора буде вбита 15-мі-

може,
поруч — добре, 

менше

члени негритянської сек
ти «Рух». Поліція виріши

ла виселити на вулицю чле- 
ніз секти і зажадала, щоб 
вони залишили житло. Ті 
відповіли відмовою, і 
тоді по будинку 6221 було 
зроблено близько 10 ти
сяч пострілів, його заки
дали гранатами зі сльозо
точивим газом, обрушили 
на нього 2,5 тисячі тонн 
води.

Але члени «Руху» відмо
вилися залишити примі
щення. Над дахом будин
ку зависнуз вертоліт і ски
нув на будинок бомбу. Ви
никла пожежа, яка була 
найсильнішою в історії мі
ста. Вибух бомби знищив 
60 сусідніх житлових бу
динків і призвів до заги
белі 11 чолозік, включаю
чи 5 дітей. Якщо вже во
ни бомблять, свою власну 

нуДдід‘^» а.-О ССиХ-ьиа. '■ 'Т

«Мог.одь говорить «ні» расовій дискримінації», 
«Геть расизм» — під такими лозунгами зійшлись на 
площі Бастилії — історичному місці французької 
столиці — багатотисячні колони учасників маніфес
тації протесту проти безпрецедентного росту расиз
му з країні.

На знімку: під час маніфестації.
Фото Н. МИШИНСЬКОГО. 

ТАРС.

заяву: «Якщо росіяни ски
нуть бомбу на 
спрази підуть 
краще».

Ви думаєте, їх 
якийсь збожеволілий 
горя лівієць чи 
нець?

Ви думаєте, ці слова при
писують Москві чи Кадда
фі?

Нічого подібного. Так 
відкрито поділився своєю 
мрією процвітаючий біз
несмен Вілл Пайр. Щоро
ку він заробляє мільйо
ни доларів, торгуючи бом
босховищами. Живе в 
Лос-Анджелесі, і знищен
ня Майамі йому особисто 
нічим не загрожує, а ось 
справи його після такої 
«реклами» (тобто бомбар
дування росіянами Майа
мі) пішли б добре!

Але ж він, 5ілл Пайр, 
живе за законами, що па
нують з цій країні, зако
нами, які дозволяють її 
керівництву бомбити сто
лицю суверенної держа
ви за «підозрою» причет
ності її керівництва до 
терористичних актів.

А якщо б всі жили за 
такими законами? Уявімо, 
хоча б на мить, що так 
само зчинили б уряди тих 
багатьох країн, проти

вигадано, а 
здійснюють 

акти
Якби

можливе 
на провокації

Майамі, 
набагато

сказав 
від 

палести-

яких
ре- 
те-

ЦРУ
во-
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сячна прийомна дочка лі
дера лівійської революції 
М. Каддафі Ханна та ба
гато інших дітей і дорос
лих.

Але згадаймо, що було 
так само в понеділок, але 
роком раніше — 13 трав
ня 1985 року в самих США, 
місті Філадельфії.

У будинку № 6221 по 
Оседж - авеню оселилися

країну, чи можна було че
кати іншого тоді, коли 
президент відкрито готу
вав удар по Лівії?

Позаяк ми заговорили 
про бомби і вибухи, давай
те й далі простежимо на 
цих прикладах логіку аб
сурдної, на перший по
гляд, політики Вашінгтона.

В американській пресі 
було надруковано таку
■■ явити

не
ально 
рористичні 
і Пентагон?
ни ззажали за 
відповісти 
американських спецслужб 
бомбозими ударами по 
американській столиці, за 
кожний терористичний акт 
— повітряний наліт? Тоді 
б американським засобам 
ППО довелося б працюва
ти цілодобово.

Щастя Америки, що у 
світі існує інша логіка між
народних відносин.

Горе Америки, що її ке
рівники не хочуть 
бачити і штовхають 
ну з абсурдний світ 
фронтації і підготовки но
вих воєн.

І все Ж гак хочеться ві
рити в ге, що здоровий 
глузд американців вия
виться сильнішим.

С. КИЧИГІН, 
кандидат »сторичних 
наук.

цього 
краі- 
кон-

5
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ГД ЦТ (1 програма)

8.00 — Час. 8.40 — Мульт
фільми 9.10 — Документаль
ний телефільм 9.40 — 1. * а- 
ручава. П Хотяповськви. 
«Сповідь» Фільм - вистава. 
1105 -- Новини. 14 30 — Но-
ВИНИ
80-х»

14 50 — «Комуністи 
Документальні теле

фільми 15.40 — «Чого і чо- 
Іду» Передача для дітей. 
16.10 — Повніш. 16.15 — ГІе- 
Гісможні Зустріч ветеранів 

[ПО Москви і 6-го вишнцу- 
вального авіаційного корпу
су. і 7.35 — Екологічний що
денник'. 18.10 — Докумен
тальний телефільм. 18.25 
Грає секстет російських на
роднії:; інструментів м. Тю
мені, 18.45. — Сьогодні У сві
ті 19.00 — Чемпіонат світу 
в шахів. Матч - реванш. 
19.(-5 — Мультфільм. 19.15— 
Паука і життя. -Транспорт: 
проблеми науки і впровад
ження»- 19.45 — Новини.
19.50 - Пісня-86. 21.00 — 
Час 21.40 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Матч'. 
21.50 - «Дзеркало 
Театральний .огляд; 
Сьогодні у с.в’ті

реванш, 
сцени».

24.05 —

У '1

«Спаргак» — «Динамо» (Мо
сква). ІЗ перерві — 22.25 — 
Сьогодні у світі. 23.25 —
Чемпіонат світу а шахів. 
Матч - реванш.

& УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Любителям хорового співу. 
11.05 — Програма «Братер
ство». 12.35 — Новини. 12.50
— Сеанс документального І 
науково . популярного кіно. 
16.00 — Повніш. 16.10 — «КІ- 
ровоградщиііа спортивна». 
(Кіровоград). 17.00 — Кіно- 
програма «Люди землю при- 
крашають». 17.30 — «Агро
пром». Проблеми і пошуки». 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.20 — 
«Кроки шкільної реформи. 
Табір праці і відпочинку 
«Старт (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30—
Л. АльданІ «Накази не обго
ворюються». Толеновела.
20.05 — «Час вирішувати» 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — Час. 21.40 — Новини 
кіноекрана 22.55 — Новини.

д ЦТ (II програма)

■8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм 
8. 40 — Телефільм «Краща 
дорога нашого життя». 2 се- 
рія. 10.00 — Німецька мова. 
10.30 — Фільм — дітям. <Ш<>

Д ЦТ (1 програма)
8.00 — Час. 8.40 — Пісня, 

романс, вальс. 9.20 — Мульт
фільми. 9.50 — < Звичайна 
красуня». Науково - попу
лярний фільм. 10.10 — Оче
видне — неймовірне. 11.10— 
Повили. 14.30 — Новини. 
14.50 — Сільська горизонти. 
Документальні Фільми. 15.35
— Концерт Державного Вол
зького російського народно
го хору. 1620 — Повніш.
16.25 — Фільм «Сільська 
учителька». 18.05 — Грає
ансамбль віолончелістів Дер
жавного симфонічного ор
кестру СРСР. 18.30 — Доку
ментальний телефільм. 18.45
— Сьогодні у світі. »0.00 —

Харі». Вистава. В перерві — 
14.05 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — ІІауково- 
иопулярвпй фільм «Шлях 
впадає в горизонт». 16.30— 
Закон і ми. 17.00 — Висту
пають студенти Харківсько
го інституту, культури. 18.00 
— «Є 
18.30 
лісів».
камера. 19.30 
совісті» 
зв'язок». 20.45 — «На 
брапіч, діти!». 21.00 —

на Київщині село».
- Муз. фільм «Пісня 

19.00 — Актуальна 
«ЗКнтм ІІО 

з циклу «Прямйй -- - •• ДО-
Час. 

21.40 — Художній телефільм 
«Удаваний хворий». 1 серія. 
22.45 — Новини.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика 8.20 — 

Документальний телефільм.
то — Телефільм «Краща 

дорога нашого життя». З се
рія 10.00 — Будильник. 10.30

д ЦТ (І програма)

— Художній телефільм «Удд, 
ваниіі хворий». 2 серія 22.3$
— Новини. 23.00 — Естрад
на програма.

З 29 липня

по 2 серпня

1986 року

8.00 — Час. 8.40 — Доку
ментальний телефільм. 9.30
— Мультфільми. 10.10 — 
Концерт учнів Московського 
академічного хореографічно
го училища. 10.55 — Доку
ментальний фільм. 11.20 — 
Повний. 14.30 — Новини. 
14.50 — Документальний те
лефільм. 15.40 — «’Ти ж на
родився в Росії». Співає на
родна артистка СРСР Л. Зи- 
кіііа Фільм - концерт. 16.10
— Новини. 16.15 — Фільм 
«Зламана підкова». 17.30 — 
Російська мова. 18.00 — Ер
мітаж. Мистецтво Німеччини. 
18.30 — «Нас здружив Ар
тек». Виступ дитячих хорео
графічних колективів 18.45
— Сьогодні у світі 19.00 — 
«•Альтернатива». - Круглий 
стіл учасників міжнародного 
форуму учених за заборону 
випробувань ядерної зброї. 
19.45 — Новини. 19.55 — Те
лефільм «Спрут». З сепія. 
21.00 — Час. 21.40 — Автор
ський вечір поета А. Дс-мен- 
і ьсва в театрі естради 22 55
— Сьогодні у світі. 23.10 — 
Чемпіонат світу з шахів. 
Матч - певаїни

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30

10.20 — 
«Народ- 

се-
■ Доброго вам 

«Темп».
13.20 — 

16.00 — Новини.
- «Дівчатка, хлопці і 
Передача для стар- 

17.05 — «ІІа-
. 17.35 —

«Прометеії».
• Залежить від пас».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Документальний телефільм 
8.40 — «Хоровод дружби»: 
Виступ народних колективів 
союзних республік. 9.25 —
.Англійська мова. 9 55 — Те
лефільм «Призначасіися 
виучкою». 1 і 2 серії. 12.10— 
Науково . я©пулярний^Ыльм 
«Ефект надпластік-вйгі». 
12 20 — «...До шістнадіти і 
старші». 13.05 — Домумен- 
тальний "телефільм. 14.00 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Клуб мандрівників, 
і 9.20 — «Радянське кіно». 
Кіножурнал. 19.30 — «Для 
всіх і для кожного». 20.00— і 
Вечірня казка 2('15 — Но- 1 
вини 20.20 — Чемпіонат сві
ту з фехтування. 20.50 —
Пермська дерев’яна-скульп- 
гссра. 21.00 — Час. 21.40 — 
Фільм «Яросяавва — коро
лева Франції». 23.15 — Но
вини.

д ЦТ (І програма)

10.00 — Іі'шшіи. 
Художній телефільм 
ліспа революцією». 10 
рія. 11.50 
вдоров’я». 12.20 — 
Телсрадіопсреклик. 
Новини
16.10 - 
КІНЬ 5. 
міокласників.
родна творчість».
Фільм-балет 
18.00
Чшшобіїлісі.кй вахта пожеж
ників 18.30 — Актуальна 
камера 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Динамо» 
(Мінсьі.) — -Динамо» (Київ) 
(1 ті тайм — спецпрограма з 
Мінська. В перерві — «День 
за днем». (Кіровоград). 20.45
— - Па добраніч. Діти!» 21.00
— Час. 21.40 — Концерт п’я
того республіканського фес
тивалю артистів естради. 
23.10 — Новини.

—332, П. Ошпцепко (Кі
ровоград)—331, 10. Іванов 
(Кіровоград)—330, Е. Во- 
лодимирська (Кіровоград) 
—328, Н. Філоненко (Світ* 
ловодськ) — 248, В. Іль- 
ченко (Вільшанський ра
йон) — 189.

•д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний фільм. 8.40 
—- Телефільм «Краща дорога 
нашого життя». 1 серія. 10.00
— Французька мова. 10.30—
Фільм — дітям. «З кішки 
все :'і почалося». 11.40 —
Програма Приморської студії 
телебачення. 12.35 — Теле
фільм «Свеаборг». 1 серія. 
13.40 — Чемпіонат світу з 
фехтування. 14.10 — Нови
ни 13.00 — Новини. 18.15 — 
« ..До шістнадцяти 1 старші». 
19.00 — Міжнародна пано
рама. 19.45 — Вечірня каз
ка. 20.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. -Динамо (Мінськ)
— «Динамо» (Київ). 2 тайм. 
20.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 21.00 — Час. 21.40
- Телефільм «Краща доро- 
і панюго життя». 2 серія.

Ц'г (І програма)

8.00 — Час. 8.40 — Мульт
фільми. 9.10 — Прем'єра на
уково . популярного фільму 
«Незнайомий і дивний світ».

Грають А. Федоров 
В. Сидельни- 
10.05 — Клуб 

11.05 — Но-
Новіпш 1'1.50

9.40
(балалайка) 1 
кбв (гітара), 
мандрівників.
вини. 14.30 —
— По Сибіру і Далекому Схо
ду. Документальні фільми.
35.40 — В концертному
лі ' ---- ~
віти. 16.25 — Розповідають 
ваші кореспонденти. 16.55 — 
Концерт художніх колекти
вів Монгольської Народної 
Республіки. 17.20 — Розпо
віді про художників. Г Ве
ронський. 17.55 — За безпе
ку руху. 18.00 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Розмова по суті». Про до
свід 1 проблеми соціалістич
ного змагання. 19.45 — Но
вини. 19,50 — Телефільм
«Спрут», 1 серія. (Італія). 
21.00 — Час. 21.40 — Чем- 

< иіонат СРСР з футболу.

школярі. 16.20
за- 
Но-

ВІДПОВІДІ НА 
КРОСВОРД 

Е. ВОЛОДИМИРСЬКОЇ 
ВМІЩЕНИЙ У «МК» 
ЗА 31 ТРАВНЯ Ц. Р.

ПО ВЕРТИКАЛІ: І. Мор
фологія. 2. Тутор. 3. Ту
кан. 4. Трасат. 5. Ацидоз. 
7. Сфероїдизація. 8. Бага
тотиражка. 12. Колиска. 
13. Колізія. 14. Ашофф. 15. 
Динас. 17. «Політ». 18.

Твіст. 21. Ангіологія. 25. 
Екзоти. 26. Галіфе. 29. 
Форте. ЗО. Аорта.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: І. 
Трост. 6. Стратифікація. 9. 
Рулон. 10. Черпак. її. Мо
лота. 1-1. Акорд. 16. Полі
гон. 17. Петит. 19. Богда
нович. 20. Піролатрія. 22. 
Фазис. 23. Скандій. 24. То
рит. 27. Оцінка. 28. Калю
жа. 29. Флора. 31 
графів. 32. Еліта.

Історіо-

К РОС ВО Р Д-З А Г А Д К А
І. Се

на голо- 
багнети тримає. 4. 

як обід, вночі, як 
7. Стукотить, гурко- 
як сто коней біжить.

за
ві?

пошта- 
втікаю, 
червоні 
мас, а 

по-

По горизонталі 
ред поля стоїть, 
ві
Удень, 
вуж 
ТІ1Т1>
9. Що взимку в хаті 
мерзає, а па вулиці
10. Крил не має. а в повіт- і 
рі літає. 11. Живе без ті- чіт 
ла, говорить без язика. 13.
Житло. 15. Страва. 17. —■» 
Скільки б не їв, я завжди / | 
голодний. 18. Ішла папі р 
білому убранні, як носи- — 
палось убрання — всю __
землю укрило. 19. Соснова // 
основа, а дно у дірках. 20. — 
Яке масло найбільше тру- __
да завдає? 23. Як написа- 'ґ 
ти в чотирьох клітках «су- —1 
ха трава»? 26. Через за- ___ .
лізшій тік- свиня скік. 28. 
Вдень є, а вночі нема. 29.
Клітка із віконця — я за !—і 
хвіст. ЗО. Вдень мовчить, І у 
а вночі кричить. 32. Взнм-іу^ 
ку біле, навесні чорне, -—*-
влітку зелене, восени стрп-, 
жене. 34. Без рук. без ніг, ЖЛ 

36.
38___

подеру

І В

а цілив світ перейде. 
Малесеньке суденце. 
Чорним волом все 
споров. 39. Тричі родиться, 
а тільки раз умирає. 40. 
Дірок багато, а нема ку
ди рибі вилізти. 42. Пла
нета Сонячної системи. 41. 
їх багато — не можна

б ти обрав». 11.45 — Мами
на школа, 12.15 — Телефільм 
«Свеаборг». 2 серія. 13.30 — 
«Прості складні істини». Тс- 
лежуппал для батьків. 14.00 
— Новішії. 18.00 — Новини.
18.20 — Докумепталь п п й 
фільм 18.30 — Музичний кі
оск. 19.00 — Сільська годи
на. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Новини. 
«Співдружність».
нал. 20.50 — «Професія май
бутнього». Науково - попу
лярний фільм. 21.00 — Час. 
21.40 — Телефільм «’Краща 
дорога нашого життя». З се
рія. 23.00 Новини.

20.20 — 
Телсжур-

Літаю. 
лякаю.

2. Скрізь я буваю, 
ють говорить — я
3. Білі хороми, 
підпори. 4. Рук не 
будувати вміє. 5. По
ліо ходить, коріння конає.
6. Не пташка і не комаш
ка, а літає. 7. Чорномазий, 
білодзьобий, він за плугом 
важно ходить, черв’ячків,

8. Ле- 
города, 

не переверне. 12.
‘ 14. Не 

я. 16. 
20. Є 

ще від 
21. Стоять 
, не п'ють, 

а все ситі сто- 
Від нього взимку 

білим цвітом сад зацвів, 
неначе літом. 23. Горбатий 
дід усе йоле збігав. 24. 
Скільки натщесерце можна 
з’їсти яєчок? 25. Новенька 
посудина, а вся в дірках. 
26. Стоїть корито, повне 
водії налито. 27. Сім бра
тів і в кожного одна сес
тра. Скільки всіх сестер? 
ЗІ. Ходять по городу ко
жухи та свитини. 33. Не 

дихає в посудині.
Вчасно орють, вчасно 

не голодні бувають 
37. 1

дитя не забула, і чу-
’ . 39.

40.
на

поля 
42.

.кучків знаходить, 
жить колода серед 
ніхто її 
Що в тіло вросло 
хмара, а клубоМптьс 
11 а й 11 рості пі а істотз. 
рослина в пас така 
неї нїпь скака, 
коні на припоні 
не їдять.
ять. 22.

живе 
35.
СІ ЮТ І: 
її інших годують, 
своє 
жнх молоком напоїла. 
Мисливська пастка. 
Вутка в морі, а хвіст 
заборі. 41. Посеред 
срібні зерна лежать. 
Через воду переводить, 
сам з місця не сходить. 
Яке слово складається 
семи однакових літер? 
Бак для зберігання 
транспортування 
45. Що їсть залізо без 
бів?

Склав П. ОНИЩЕНКО, 
м. Кіровоград.

44.
або 

рідини.

Чемпіонат світу з шахів. 
Матч-реваїші.- 19.05 — Про
блеми — пошуки — рішен
ня. 19.55 — Повний. 20.00 — 
Телефільм «Спрут». 2 серія. 
21.00 — Час. 21.40 — Супут
ник телеглядача. 22.10 — Дій 
Рід у житті і в пісні 23.10— 
Сьогодні у світі.

Д УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Концерт Черкаського україн
ського народного хору. 
12.25 — «Час вирішувати», 
і 3.05 — П. Пордапов «Мата

— Іспанська мова. 11.00 — 
Шкільна реформа: через 
два роки. 11.30 — Концерт 
художніх колективів. Латвій
ська РС.Р 12.00 — Шахова 
школа. 12 ЗО — Фільм «П'ят
десят 
13.55 - 
Новини, 
гсіонат 
папнл. 19.00 — Із скарбниці 
світової музичної культури 
В.-А. Моцарт. 20 00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Нови
ни. 20.20 — Ритмічна гім
настика. 20.50 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 — 
Час. 21.40 — телефільм «Ста
рі листи». 22.45 — Новішії

на п'ятдесят».
Новини. 1800 —

18.20 — Чем-
світу з фехту-

8.60 — Час. 8.40 —< II. Па. 
таніні. Сопата для скрипки і 
гітари у виконанні Е. Гра
ча та А. Гаріна. Фільм - кон
церт. 9 00 — АБВГДейиа. 
9.30 — Шкільна реформа: че. 
рез два роки 10.00 — Здо
ров’я. 10.45 — «Шляхи до 
прекрасного». Художні му
зеї Єревана. 11.20 — Співає 
народна артистка СРСР 'Г. 
Милашкіпа. 12 10 — прем'
єра нахі.т.іа • і:г.ічтарто 
фільму «-Тн.-і;лч-і-ьті
12.30 — Для всіх і для кож
ного 13.00 — 
ночі». 14.30 —
— Документі 
фільм. 15.25 - 
про кохання» 
цикл Д Кабалевського 
вірші Є. Долматовського.
15.50 — У світі тварин. 16.50 
— Новини 16.55 — Москов
ське фольклорне свято в Ї3- 
майлові. 17 55 — Мультфіль
ми. 18.35 — За безпеку ру
ху. 1В.-І0 — Г.-Ф. Гендель. 
«Музик-а па воді». Викопує 
камерний оркестр ім. Ф. Діє
та. 14.10 — Чемпіонат світу 
з шахів. Матч - реванш. 19.15
— Повніш 19.20 — Фільм 
«■Пізні побачення». 21.00 — 
Час:. 21 40 — В суботу вве
чері. Прем'єра фільму . кон
церту «П'ять днів у Юриалі». 
У перегне

в

Фльтл «Білі
Новини. 14 45 

ЛЬИИЙ теле- 
«Сім пісень 

Вокальний 
на

Д У1

10.60 — Віьинн. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Художній телефільм «Уда* 
вашій хіюрпі 2 серія. 11.45
— Концертний зал «Друж
ба». 12.25 — ІЙіяшародна 
студія УТ. 12.55 — Новини. 
13.05 — «Наука
— М. Рощи її. 
Вистава. 15.35
кінотеатр». 17.35 — 
би музеїв України». 37.30 — 
«М> зичні барви». Концерт. 
18.80 — Актуальна камера. 
19.00 — Чемпіонат з футбо
лу ««Динамо» (Київ) — «Кай
рат». 20.45 — «■На добраніч, 
діти!» . 21.00 — Час. 21 40— 
Художнім телефільм «Мама 
Ануш». 22 50 — Новини.

Ж ЦТ (її програма)

— Новини кіноекрана. 11 45
— Старти надій. 12.15 — Ху
дожній телефільм «Удаваний 
хворий». 1 серія. 13.20 — Но
вини. 16.00 — Новини 16.10
— «Літо піонерське». 16.40— 
Концепт молодих виконав
ців. 17.20 — Атеїстичні діа
логи. 18.00—Телефільм 18.30
— Концерт тріо бандуристок 
Українського телебачення і 
радіо. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Дисципліна 
поставок: міра відповідаль
ності і честь підприємства. 
20.25 — Любителям оперної 
класики 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — Час. 21.-й)

8.00 — Гімнастика. 8 20 — 
«Східний Сибір». Кіножур
нал. 8.30 — Ритмічна гім
настика. 9.15 — Ранкова по
шта. 9.45 — Наш сад. 10.15
— Телефільм «Великі пере
гони». 11.25 — Вибрані сто
рінки світової культури. Ро
сійські народні казки. 12.05
— «Народні таланти». Кон
церт українського народно- ; 
го хору «Візерунок». ВУДИН- 
ьу культури і техніки ХТЗ. 
12.30 — -Спорт і особис
тість». В. Сольнвков. 13.00— 
Опера 1,1. Римського - КоР- 
саковя ♦Зо.тотайЬПІДнмк». У 
концертному »ЧвЕ'ІЇНОНЯНПІ. 
15.15 — Телефіггйі «Дачні іс
торії». 5 серія «Довір'я» 1 
6 серія «Шайжаркіші 
17.05 — Чемпіонат 
Фехтування. 17.35

дні», 
світі’ с 
— Теле- 
Бостон». 
СРСР з 
(Київ) — 

.««■•«м«.., о перерві —10.45 
— Вечірня казка. 20-4о — 
Д.оку ментальний телефільм. 
21.00 — Час 21.40 — Фільм 
«іНІалені гроші» 23.05 — Но
вини.
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