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В обкомі Л КСМ
України

Відбулося чергове за
сідання бюро обкому 
комсомолу, яке розгля
нуло питання «Про ро
боту комітету комсомо
лу колгоспу «Іскра» 
Олександрі вського ра
йону по організаційно - 
політичному зміцненню 
комсомольських органі
зацій на правах первин
них і груп».

У постанові відзначе
но, що здійснюючи рі
шення XXVI з’їзду 
КПРС, XIX з’їзду 
ВЛКСМ, рішення листо
падового (1982 р.) і
червневого (1983 р.) 
Пленумів ЦК КПРС, ко
мітет комсомолу, комсо
мольські організації го
ловну увагу приділяли 
комуністичному вихо
ванню молоді, зміцненню 
трудової дисципліни,
підвищенню суспільної і 
політичної активності 
юнаків і дівчат. На вирі
шальних ділянках сіль
ськогосподарського ви
робництва працюють чо
тири комсомольсько - 
молодіжні колективи.

Значну увагу комітет 
комсомолу приділяє ор
ганізації соціалістичного 
змагання серед юнаків і 
дівчат. Розроблено за
ходи морального і ма
теріального заохочення 
молодих трудівників. 
Комсомольці здійснюють 

еТїП!фство над вирощу
ваннях кукурудзи за ін
дустріальною технологі
єю на 190 гектарах. Ком
сомольська — організація 
бере участь у створенні 
комсомольського рахун
ку економії і бережли
вості одинадцятої п’яти
річки.

Разом з тим бюро об
кому комсомолу відзна-

чило, що комітет комсо
молу колгоспу ще слабо 
здійснює керівництво 
бригадними комсомоль
ськими організаціями. їх 
діяльність не -обговорю
ється на засіданнях ко
мітету комсомолу кол
госпу. Постанови, які 
приймає комітет, часто 
поверхові, не конкретні, 
а тому низька їх діє
вість.

Ще недостатньо ефек
тивно комітет комсомо
лу використовує деякі 
форми ідейно - політич
ного, трудового і мо
рального виховання мо
лоді. Вимагає поліпшен
ня політнавчання ком
сомольців і молоді. Є 
недоліки в організації і 
проведенні Ленінського 
заліку.

Бюро обкому ЛКСМУ 
суворо вказало комітету 
колгоспу «Іскра» (секре
тар Л. Русенька) на 
серйозні недоліки в ро
боті по керівництву 
бригадними комсомоль
ськими організаціями і 
групами. Звернуто увагу 
бюро Олександрійського 
райкому комсомолу на 
недоліки в роботі пер
винної комсомольської 
організації колгоспу 
«Іскра». Комітет комсо
молу господарства зо
бов’язано усунути недо
ліки, підвищити роль 
бригадних комсомоль
ських організацій і груп 
в організаційно - полі
тичному зміцненні ком
сомольської організації, 
ширше залучати їх до 
розв’язання актуальних 
завдань діяльності ком
сомольської організації 
колгоспу.

Бюро обкому комсомо
лу розглянуло ряд інших 
питань.

ВІДКРИЛА
ДВЕРІ 
НОВА 
ШКОЛА

На Новомиколаївці 
в Кіровограді відкрила
ся нова середня школа 

№ 25. Будівельники 
подарували учням деся
тирічку, де буде пре
красний плавальний ба
сейн, світлі, добре об
ладнані кабінети.
Шкільні стіни вже по
чули веселий гамір діт
вори, а навчальні кабі
нети потроху звикають 
до своїх юних господа
рів. Уже почалися уро
ки. А па знімку ви ба
чите паіісвятковіші хви
лини у житті 1560 уч
нів — вони прийшли 
навчатися у нову шко
лу-

Фото В. ЮРЧЕНКА.

Клуб 
«Кіровоград

Міжнародний клуб мо
лодих механізаторів «Кіро
воград— Толбухін» — лове 
форма активної, більш кон
кретної діяльності по зміц
ненню інтернаціональних 
.зв'язків між комсомольсь
кими організаціями Кіро
воградської області і Тол- 
бгхінського округу Народ
ної Республіки Болгарії.

За роки існування клуб 
молодих механізаторів «Кі
ровоград—Толбухін» чи
сельно зріс, організаційно 
зміцнів, став бойовим ор
ганізатором соціалістично
го змагання, всебічно спри
яє впровадженню передо
вого досвіду роботи комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів но впровадженню 
сільськогосподар с ь к и х 
культур.

Нині в змаганні беруть 
участь понад 100 КМК, 12 
тисяч молодих механізато
рів Кіровоградської облас
ті та Толбухіиського окру
гу Велику школу госпо
дарювання молоді механі
затори проходять під керів
ництвом Почесного Голови 
клубу, двічі Героя Соціа
лістичної Праці, члена 
Президії Верховної Ради 
СРСР бригадира трактор
ної бригади Олександра 
Васильовича Гіталова.

За кілька днів відбудеть
ся ХШ засідання Ради клу
бу. На порядок денний ви
носяться такі питання:

1. Участь молодих меха
нізаторів в науково-техніч
ній творчості.

2. Роль комітетів комсо
молу в ідеологічному за
безпеченні сільськогоспо
дарських робіт.

3. Участь школярів Кі
ровоградської області у 
виконанні Продовольчої 
програми СРСР. Розвиток 
ініціативи «Бережливість 
у малому — еконоь.ія у 
великому».

Наш кор.

КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІЗУПИНКА В КОМУНІ
.1 V

7 ВЕРЕСНЯ 1928 РОКУ 
ВСТАНОВЛЕНО ОРДЕН
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА. ЦЯ РОЗПОВІДЬ 
— ПРО ОДНОГО з КАВА
ЛЕРІВ ВИСОКОЇ УРЯДОВОЇ 

’ НАГОРОДИ Г. П. ПРОЦЕН- 
КА.

Григорій Порфнрійович 
Проценко трудове -життя 
почав у 1928 році. У Зпа- 
м'яиському паровозному 
депо працював слюсарем, 
чистильником паровозних 
котлів, кочегаром, поміч
ником машиніста, маши
ністом... У комсомол всту
пив 1925 року.

' Виступаючи перед мо- 
‘л’оддю. обов’язково згадує 
ветеран свої перші само- 
стінні .поїздки па парово
зах серії «Щ». За одну по
їздку до П’ятпхаток і назад 
разом із кочегаром дово
дилося перелопачувати по 
10—12 тонн вугілля. Та ве- 

І іИкою була тяга до науки." 
“ прогресивного, передово

го. Так Проценко стає уч
нем Миколаївського заліз- 

’ личного технікуму. П’ятде
сят років тому закінчив 
технікум, тоді ж став ко
муністом і був призваний 
у армію. А потім — знову 
залізниця.

Понад сорок ронів жит
тя віддав їй Григорій 
Порфнрійович. Перед са
мою війною тридцятиріч

ного Процснка призначили 
начальником Знам’янсько- 
го паровозного депо, йшла 
реконструкція підприємст
ва, його добудова. І рап
том війна. Евакуація. У 
дорозі його контузило. Ко
ли одужав, наркомат шля
хів призначив колишнього 
начальника депо Знам’ян
ка своїм уповноваженим 
по депо Челябінськ Пів
денно-Уральської залізниці. 
Довелося зіткнутися з ба
гатьма труднощами, вирі
шувати неймовірно складні 
завдання.

Одне з них: за десять
діб треба було збудувати 
п’ять бронепоїздів 1 20 
бропеплатформ йшли бої 
під Москвою, і фронту кон
че необхідні були міцні і 
надійні бойові машини. 
Залізничники впорались із 
завданням Перший броне
поїзд «За Батьківщину» 
вже вів бої під Москвою, 
коли останній — «Клим 
Ворошилов» виходив із 
Челябінська.

За виконання цього важ
ливого державного завдан
ня велика група залізнич
ників була відзначена уря
довими нагородами. Г. П. 
Проценко став кавалером 
ордена Трудового Нерпово
го Прапора. Високу відзна
ку вручав йому К G. Воро
шилов. День той став па
м’ятним для залізничника 
на все життя.

З 1042 року Г II. Про
ценко командував відбу
довчим поїздом у блокадио- 

му Ленінграді. Небезпечна 
робота під ворожим обст
рілом, всього за кілька кі
лометрів від передової...

Після визволення рідної 
Знам’янки Григорій Порфи- 
рійович знову працював 
начальником депо, підбудо
вував вузол, місто, йому 
присвоюють звання почес
ного залізничника...

Сьогодні йому далеко за 
сімдесят, та не може вете
ран без діла: зустоічається 
з молоддю, зібрав, офор
мив і передав у дарунок 
юним альбом з історії піо
нерської і комсомольської 
організацій міста, брав 
активну участь у створен
ні міського краєзнавчого 
музею, музею історії ло
комотивного депо...

— ’ Щойно виповнилось 
110 років нашому локомо
тивному депо, — розпові 
дає Григорій Порфнпійо- 
вич. — ось і п вирішив 
передати в дарунок тепе
рішньому його начальни
ку Б. Г. Голубничому аль
бом із фотографіями і ко
роткими довідками про 
всіх начальників депо з 
дня його заснування. До
велося попрацювати, на
пружити пам'ять, зверну
тися до архівів. Для моло
дих це — історія, хай во
на оживе для них. нехай 
запульсує в гарячих буд
нях сьогодення.

О РЙЕОШАПКА, 
краєзнавець.

м. Знам’янка.

УРОЖАЙ-84

Понад дорогою два па
горби. На одному з них 
на золотистій стерні ком
байни кінчають підбирати 
валки пізнього проса. А 
трохи далі у далекі гони 
йдуть сівальні агрегати.

Звична картина: за жни
вами йде сівба озимих. 
Механізатори колгоспу 
імені Петровського Кіро
воградського району ве
дуть її організовано. У 
першому відділку, що йо
го очолює Іван Хомич 
Демченко, починають ро
боту на світанку, щоб кін
чити її, коли на заході 
відпалає небокрай і втом

■і ШІ-СІІНІ
лену землю огорнуть су
тінки.

Головний агроном кол
госпу Василь Петрович 
Масановець щойно побу
вав у всіх трьох відділках.
— У заплановані на зеле
ний корм 230 гектарів вже 
лягло насіння пшениці, 
жита, озимого ячменю. 
Тепер маємо засіяти май
же 2000 гектарів пшениці,
— говорить він. — Запла
нували провести осінню 
сівбу за 12 робочих днів.

А для цього тут провели 
велику підготовчу роботу. 
Комуністи, комсомольці, 
механізатори зразково 
підготували техніку — 
трактори, сівалки, культи
ватори, плуги, борони.

Всі площі виорані, про
культивовані, пари догля
нуті, внесли потрібну 
кількість мінеральних доб 
рив. Агроном - насінник 
Галина Петрівна Третяк 
заздалегідь підготувала 
посівне насіння. Сіють 
найкращими, найурожай- 
нішими сортами озимої 
пшениці. Сіють у госпо
дарстві шістьма агрегата
ми. Обслуговують їх най
кращі механізатори, сіва
чі. Тут, на сівбі, працю

ють й комсомольці. Чи
мало з них мають досвід, 
гарт, інші тільки почина
ють трудове життя, нав
чаючись хліборобської 
мудрості.

Микола Тахтай, секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу часто те
пер зі своїми товаришами 
у полі. 12 діб для нього, 
як і цля всіх комсомоль
ців будуть ударними.

... Чудова погожа днина. 
На оксамитово - чорні по
ля всіх трьох відділків у 
пухкий грунт лягає насін
ня.

Диспетчер колгоспу 
комсомолка Надія Колес- 
ник не відривається від 
телефонів. Вона — на 
пульсі роботи всіх трьох 
відділків — Володимирів
ни, Могутнього, Авраміе- 
ки.

Все уточнено, зроблено, 
записано. Як повідомила 
диспетчер, усі шість агре
гатів у трьох відділках 
перевиконали денне зав
дання при відмінній якос
ті сівби.

М ОЛЕКСАНДРОВИЧ
с. Могутнє, 
Кіровоградський район.
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РАЙОННІ ШТАБИ «КП»

КОЛГОСПНИК
ІГОШИІІ до-

та імені
рейд «КП» по

ПОВІДОМЛЯЮТЬ:
ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН.

Рейдова бригада в 
складі завідуючого ком
сомольськими організація
ми райкому комсомолу 
Сергія Іващенка, інспек
тора комітету народного 
контролю Анатолія Фс- 
дунця, начальника штабу 
«КП» колгоспу імені Ле
ніна Василя Бабенка, аг
ронома райуправління 
сільського господарства 
Анатолія Ткачука провела 
черговий “ 
перевірці готовності кол
госпів та радгоспів Долин- 
ського району до сівби 
озимих.

Члени бригади в першу 
чергу звернули увагу на 
підготовку насіння та 
грунту до сівби. Під час 
перевірки було виявлено 
незадовільне 
посівного 
колгоспі 
«Родина», імені Петров- 
ського. На токах нагро
маджено багато зерна. 
Допущено проростання. 
Головам колгоспу вказа
но на незадовільний стан 
зберігання хліба, зобо
в’язано виправити стано
вище і повідомити про це 
районний штаб «Комсо
мольського прожектора», 
районний комітет народ
ного контролю.
СВІТЛОВОДСЬКИЙ 
РАЙОН.

Міським штабом «КП» 
зроблено аналіз правопо
рушень серед комсомоль
ців та молоді міста. «Про
жектористами» випущено 
інформаційний бюлетень, в 
якому наведені дані про 
правопорушення, прізви
ща молодих виробнични
ків, які допустили пору
шення дисципліни. Штаб 
«КП» направив листи в 
первинні комсомольські 
організації, для вжиття 
заходів на місцях.

Штаб «Комсомольсько
го прожектора» спільно з

зберігання 
матеріалу в 

імені Леніна,

комсомольським 
тивним штабом 
ників розробили 
рейду по перевірці 
ристання вільного 
неповнолітніми.
УЛЬЯНОВСЬКИЙ 
РАЙОН.

Почалося копання 
рових буряків, і члени 
рейдової бригади Улья
новського районного
штабу «Комсомольського 
прожектора» виїхали в 
колгоспи імені Богдана 
Хмельницького 
Шевченка, щоб перевіри
ти якість збирання і виве
зення коренів.

На полі бригади № 1 
колгоспу імені Богдана 
Хмельницького близько 
сорока тонн солодких ко
ренів лежало майже чоти
ри дні під сонцем, бо на
вантажувач виявився не
справним. Молодий меха
нізатор Д. Дубиняк недо
статньо підготував свій 
агрегат до копання цукро
вих буряків. Тому й на по
чатку сезону він зламався.

Рейдова бригада про 
наслідки перевірки якості 
збирання і вивезення коре
нів проінформувала членів 
правління колгоспу. Вони 
запевнили, що найближ
чим часом усі недоліки 
буде ліквідовано.

Високу організованість і 
злагодженість у копанні і 
вивезенні солодких коре
нів побачили члени рейдо
вої бригади на полях кол
госпу імені Шевченка. Тут 
механізатори збирають 
врожай поточним методом 
— два РКС-6 працюють, а 
два в резерві. Це дає 
можливість «ефективно ви
користовувати кожну хви
лину погожого осіннього 
дня. За день автомобілі 
встигають зробити 12 
рейсів із поля на завод. 
Все викопане швидко ви
возиться.

опера- 
дружин- 

н лан 
вико-

ДІЮТЬ
КОМСОМОЛЬСЬКІ

Закінчивиїи Плетеноташлнцьку школу, Віктор Єфім- 
чук одночасно отримав права тракториста і почав пра
цювати в рідному радгоспі «Ташлицький» у тракторній 
бригаді № 1. Комсомолець працює на тракторі «Бела
русь». Запорука його трудових успіхів — висока дис
циплінованість, зібраність, дбайливе ставлення до тех
ніки. За високі трудові показники дирекція радгоспу 
преміювала В. Єфімчука радіоприймачем.

Маловисківський район. Фото А. ШЕВЧЕНКА.

Близько 150 юнаків і дисциплінованості, пера- 
дівчат працює в різних .ціональпим використан- 
виробпнчих підрозділах 
колгоспу імені Ватутіна. 
Господарство велике, ба
гатогалузеве. Тож є до 
чого докласти руки моло
дим. Комсомольці (а їх 
тут більше 80) дбають і 
про високі врожаї у зем
леробстві, і про забезпе
чення запланованого ви
ходу продукції тварин
ництва. Тут працює де
легат XIX з’їзду ВЛКСМ 
механізатор Олександр 
Зарічний. Він і його то
вариші — справжні гос
подарі землі з високим 
почуттям особистої від
повідальності за резуль
тати. своєї праці і справи 
всього колективу.

Молодь працює з пов- 
ною віддачею, з комсо
мольським вогником 
завзяттям. Так вважають 
секретар комітету комсо
молу колгоспу Антоніпа 
Брюховецька і очолюва
ний нею комсомольський 
актив. Тому будь-які про
яви безгосподарності, по
рушень трудової дисцип
ліни з боку молоді не ви
падають із поля зору 
первинної організації та 
штабу «Комсомольсько
го прожектора», який 
очолює диспетчер Тама
ра Масюженко. Специфі
ка роботи дозволяє Тама
рі завжди бути в курсі 
основних подій колгосп
ного життя, своєчасно 
виявляти недоліки в 
складному механізмі гос
подарства.

Випуски «Комсомоль
ського прожектора» зав
жди актуальні, гарно 
оформлені. Особливу 
увагу «прожектористи» 
приділяють боротьбі з 
прогулами, проявами не-А ВОНИ НЕСУТЬ

ням робочого часу.
Молодий 

Володимир 
пускав прогули, не реагу
ючи на зауваження ке
рівників і товаришів по 
роботі, недобросовісно 
викопував виробничі зав
дання. Втрутився «КП», 
присвятивши цьому пи
танню один із своїх ви
пусків. Володимир зму
шений був зважити па 
критику. Нині нарікань 
па його поведінку немає.

Свою діяльність штаб 
«КП» тісно пов’язує з 
роботою народних конт
ролерів, інших громадсь
ких організацій. Спільно 
з постами народного 
контролю було проведено 
рейди-перевірки готов- 

і пості бурякозбиральної 
техніки, сівалок. Вияв
лені недоліки доведено 
до відома керівників, 
спецслужб господарства. 
«Прожектористи» допо
могли усунути й інші 
недоліки.

Всебічно сприяти фор- • 
муванню у юнаків 1 дів
чат активної життєвої 
позиції, виховувати у 
них принциповість, по
чуття особистої відпові
дальності за спільну 
справу — основне зав
дання «Комсомольсько
го прожектора». І над 
його виконанням послі
довно і цілеспрямовано 
працюють «прожекторис
ти» колгоспу імені Вату- 
тіна.

В. МИЗІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Новоукраїнсь- 
кого райкому комсо
молу.

ДІЄВІСТЬ

«Дрібні крадіжки» — 
такий термін визначає за
конодавство. А за термі
нами стоять міра звину
вачення, стаття покарання 
і таке інше.

Мені ж хочеться змуси
ти читача задуматись над 
значенням слова «крадіж
ка». Ніде, ні в які часи, ні 
в якому суспільстві людей 
вона не була в пошані. 
Змалечку батьки вчать ді
тей — не крадь. У школі 
суворо осуджують і бе
руться перевиховувати 
хлопчиків чи дівчаток, 
схильних до крадіжок.

Однак у приміщенні ак
тового залу кондитерської 
фабрики, де відбулося 
виїзне засідання суду Ле
нінського району, на рі
шення народного суду під
судні і дехто у залі рем
ствували, що мовляв, «мі
зерні злочини» каралися 
високими штрафами.

Робітниця Кіровоградсь
кої кондитерської фабри
ки комсомолка Галина 
Баран була спіймана з 
55 грамами мигдальних 
горіхів, фасовщицю хлібо
заводу № 2 В. П. Клочко 
було затримано з п'ятьма 
курячими яйцями в кише
ні, у вантажника пивовар
ного заводу Г. П. Бойка 
вилучено три літри пив
них дріжджів...

Так, ці крадіжки дрібні, 
може, навіть дуже дріб
ні, але це крадіжки. І ні
які зменшувальні означен
ня не можуть замаскува
ти змісту цього слова. І 
той, хто вкрав — злодій. 
Люди, які не можуть усві
домити різницю між сво
їм власним і державним, 

повинні нести кару. Та, 
видно, на кондитерсь- 

не ро-

заводу 
не раз

як
кій фабриці цього 
зуміють.

Більше того. Складаєть
ся враження, що тут 
сприймають такі явища, 
як дрібні крадіжки, за 
нормативні. Бо ж чи не 
напроситься такий висно
вок, якщо до списку опе
ративного комсомольсько- 
кого загону активістів Ле
нінського райкому ЛКСМУ, 
які проводили рейд по 
підприємствах харчової 
промисловості 25 серпня, 
потрапила і комірник фаб
рики С. В. Ткачова? Вона 
взяла теж небагато — 42С 
грамів мигдальних горі
хів. І це той працівник, 
якому доручено ключі вір 
державної 
хто ж тоді 
сити?

Так, за 
крадіжки повинен 
відати не лише сам злодій. 
Поведінка «несунів» по
винна хвилювати товаришів

комори. Так 
не буде вино-

індивідуальні 
відпо-

по роботі, адміністрацію, 
партійні і комсомольські 
організації. їх повинна хви
лювати низька свідомість 
тих, хто повертається до
дому після роботи не з 
порожніми кишенями.

Згадуваного вже вантаж 
ника пивоварного 
Г. П. Бойка уже
судили за дрібні і недріб- 
ні злочини. Однак коли 
біля прохідної його вкотре 
перепинили з трилітровою 
банкою пивних дріжджів, 
чоловік щиро здивувався:

— Та я постійно їх бе 
ру! І братиму.

А за дві-три хвилини, 
поки писався протокол, за 
Бойком прибігли з заводу
— через нього зупинено 
роботу. Так, вантажник по
кинув своє робоче місце
— треба було віднести 
додому дріжджі. Ось яка 
свідомість.

Того ж дня з території 
пивзаводу по три кілогра
ми ячменю винесли М. М. 
Заїкіна і В. І. Биркін. Свій 
вчинок вони пояснювали 
завчено, трафаретно:

— Йду — бачу, валяєть
ся купка ячменю у пилю
ці. Дай, думаю, зберу, кур
ці чи гусці пригодиться...

Завчено, бо, видно, що
разу готують таку відпо
відь. Втім, чого тільки не

доводилось чути від лю
дей, які намагалися виго
родити себе. Виправдову
ються, бо соромно. Та чо
му ж не стає соромно го
ді, коли піднімається рука 
взяти, як кажуть, те, що 
погано лежить.

Досі наводились факти 
крадіжок, так би мовити, 
дрібних. Але від малого 
до великого — один крок. 
Та й думається, значною 
мірою ціна вкраденого 
залежить ще й від під
приємства, звідки виноси
ться продукція. Бо, примі
ром, нелегко зважитися 
винести через прохідну 
пивзаводу п ятилітрову 
каністру пива, як це зро
бив водій першої спецав- 
тобази В. П. Попов — ду
же вже помітно. Але зва
жуються. Так, 26 серпня 
брама олійжиркомбінату 
пропусіила з трьома літра
ми олії А. П. Ковальову, 
з чотирма — Л. Ф. Урсаіь- 
єву, В. П. Калінич, Л. І. 
Квашенко. Не пропустили 
оперативники.

На спиртзаводі ж літр 
продукції у значно вищій 
ціні. Тому можна зрозумі
ти робітника цього під
приємства В. Л. Коваля і 
шофера В. І. Боєва — на
віть для того, аби прихо
вати за пазухою півлітру, 
добре-таки доводиться 
похвилюватися. Але ж 
спирт — це не пиво і не 
олія.

Недавно «Кіровоградсь
ка правда» писала про 
«несунів». Чимало в ту 
кореспонденцію потрапи
ло прізвищ із м’ясокомбі
нату. Народний суд провів 
там виїзне засідання. А 
вони несуть...

Слюсар м’ясокомбінату 
В. О. Шелепенко уже дві
чі затримувався оператив
никами, але висновків для 
себе не зробив. На цей 
раз він прихопив з собою 
1,9 кілограма 
0,7 — м’яса;
Михайло Гуро із сумки 
виклав 3,2 кілограма ков
баси, Олександр Салов — 
півтора. У коптильника 
птахокомбінату В. О. Коз
лова продукції виявилось 
на 25 карбованців 39 ко
пійок — 6,5 кілограма 
шинки і півтора — м’яса...

А вони несуть... І бага
то хто вважає, що 
працюєш, то взяти
на робочому місці — не 
злочин. З такою психоло
гією треба боротись, а не 
чекати вироку народного 
суду. Проте на деяких під
приємствах 
мисловості 
центру про

ЗА ЦИФРАМИ?»

ковбаси і 
вантажник

коли 
щось

харчової про- 
обласного 

забувають.це

В.

спецкор 

комунара».

БОНДАР, 

«Молодого

Під таким заголовком у 
«Молодому комунарі» 23 
липня було вміщено кри
тичну публікацію, де 
йшлося про послаблення 
трудової дисципліни, не
виконання соціалістичних 
зобов’язань комсомольсь
ко-молодіжним колективом 
токарів механоскладально
го цеху № 2 Кіровоградсь
кого ремонтно-механічно
го заводу Укрремтресту. ■

Як повідомили директ^у 
підприємства В. М. Тіунов 
і секретар парткому В. Т. 
Пузаков, газетну публіка
цію обговорили на загаль
них зборах бригади. Фак
ти, викладені в статті, під
твердилися. Причиною 
зниження яності продукції 
в бригаді була 
ність контролю, й 
йозне ставлення 
обов’язків деяких 
мольців, зокрема,
дира Сергія Шевельова і 
майстра бригади Олександ
ра ЗІнченка.

Рішенням зборів С. Ше- 
вельов виведений зі скла
ду бригади. Майстру 
О. Зінченку вказано на не
доліки в його роботі -з ко
лективом бригади. ~

Нині бригада забезпеч-* 
на необхідним інструмен
том, технічною документа
цією, вимірювачами. Є всі 
умови, щоб добре працю
вати. І вже в липні коефі
цієнт по здачі продукції з 
першого пред’явлення до
рівнював 0,96.

й відсут- 
несер- 

до своїх 
номсо- 
брига-
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ВІН запропонував по
друзі піти з ним у го

тель. Оскільки сама вона 
йти боялася, то взяла 
мене з собою. Поки во
ни спали в номері, я си
діла з магнітофоном у 
ууалеті. Після цього зна- 
і'рмий подруги подару
вав мені джинси».

Як оцінити подібні 
дії? Мабуть, ні для кого 
це не буде запитанням
«на засипку» — ясно, що 
одна з подруг одержала 
йинагороду (читай — по
дачку) за роль посеред
ниці у справі вельми не
привабливій із мораль
ного боку. Тому автору 
процитованих рядків ко
лишньому кіоскерові 

г лХ І. Селівенок довелося

Хправ.
■^прометуючій

«дари» вручав 
зарубіжної

давати пояснення у 
міськвідділі внутрішніх 

В описаній ком- 
ситуації 

підданий 
держави,

ртож у міліції поведінку 
Ірини було кваліфікова
но як «контакти з інозем
цями на негативній ос
нові».

Перечитайте ще раз 
узяту в лапки фразу, по
ставте логічний, .наголос 
на другій частині і не 
переміщуйте його звідти 
протягом усієї нашої 
розмови. Бо зовсім не 
$а контакти з іноземця
ми згадуватимуться сьо- 
годні в газеті деякі мо
лоді люди. Якби вони 
просто подружилися з 

~<Ирибулими з-за кордону, 
«своєю привітністю, уваж
ністю допомогли тим ос
воїтися в новій обстанов- 
^і, нічого, крім схвален- 

я, це не викликало б: 
народом нашим спокон
віку шанувалася гостин
ність. Тільки не така, яку 
риявляє кіровоградка 
Ірина Вороничева. її 
квартиру часто відвіду
ють іноземці, зустріча
ються там із жінками 
сумнівної поведінки та 
розпивають спиртне. І 
не така: Валентину Заха
рову регулярно відвіду
вали зарубіжні спеціа
лісти, передаючи потім 

*’ новоприбулим інозем
кам. Годі й шукати по- 
зфТивтіу основу і в та- 
кому-от спілкуванні: за 
Побачення тет-а-тет у 
готелі з іноземцем тран- 
спортерниця Кіровоград
ського заводу великопа
нельного домобудування 
Галина Андрієнко каню
чила в нього джинси, 
але задовольнилася й 
бруском мила та флако
ном туалетної води.

Коли читаєш далі по
яснення І. Селівенок, на
трапляєш на момент, піс
ля якого треба вже ана
лізувати інші документи. 
І кожне наступне слово 
і без того нелегкої роз
повіді дається з ще біль
шим зусиллям. Бо ж ма
ло радості розказувати 
/і^Р-ІЄ, як у двох ком
сомолок заплуталися в 
один химерний вузол 
особисті почуття і на
строї, що межують з 
ідейно чужими. Надто 
неприродним здається 
таке поєднання...

І все-таки.

ДВОЄ дівчат у різний 
час почали .зустріча

тися з авіаспеціалістами 
однієї з арабських кра
їн, котрі проходили ■ пе
репідготовку при Кіро
воградському вищому 
льотному училищі ЦИ
ВІЛЬНОЇ авіації. Повтори
мо ще раз: саме по собі 
таке «ліричне» знайом
ство ще не дає підстав 
£тати предметом обго- 
ВОг'^ння в цій публікації. 
КЬ^^Н на власний роз
суд — залежно від об
ставин і виховання — 
Влаштовує особисте жит
тя. Але зведення його на 
руїнах вироблених сус
пільством і регламенто
ваних законом правил 
поведінки ніяк не може 
вважатися нормою.

Дівчата спочатку лише 
візуально знали одна од
ну. Поки тривали зустрічі 
з іноземцями, І. Молча- 
нова міняла роботу і 
кілька місяців ніде не 
працювала, А. Ситник 
була виключена з педін
ституту і перейшла в ка
тегорію осіб без певних 
занять. Тут недалеко до 
висновку, що Ірина і 
Алла були заклопотані 
чим завгодно, тільки не 
думкою: як же досить 
непевне становище, в 
якому вони (це стане 
ясно з дальшої розпові
ді) опинилися з власної 
волі і вини, буде розці
нене іноземцями? А ті 
ж могли на прикладі но
вих приятельок . судити 
про звичаї країни пере
бування. І дівчата вже 
під завісу знайомства 
підживили грунт, на яко
му мав шанси вирости 
пустоцвіт неправильних 
суджень...

Іноземці закінчили 
свої справи і поїхали до
дому. Арабський муд
рець Ібн-Хазм сказав: «У 
розлуці три чверті горя 
бере на себе той, хто 
залишається». Отож
можна зрозуміти, чому 
Алла й Ірина зблизили
ся: удвох сумувати ве
селіше. І дві голови 
швидше, ніж одна, при
думають щось для роз
ради. Наприклад, запи
сати зарубіжним друж
кам на магнітофон зву
кового листа. Ідею реа
лізували. Алла і просто
го листа склала. Тут би 
перевести дух і переві
рити, чи тримається ку
пи все, що зопалу наго
ворили й написали. «Ми 
цього не зробили», — 
сказали пізніше дівчата. 
Виявлені в даному ви
падку легковажність і 
безвідповідальність од
разу ж знайшли дальше 
застосування: касета і 
лист пішли по чужих ру
ках. їх спочатку віднесли 
знайомій; та передала 
комусь іще, а той далі...

І ось обидва послання 
перед нами. Передба
чаю вигук обуреного чи
тача: «Та хто посмів їх 
узяти, це ж порушення 
гарантованого Конститу
цією права на таємницю 
листування!» Ні. Лист і 
плівку не пересилали 
поштою, а намагалися 
перевезти через кордон. 
А митні правила заборо
няють ввозити в СРСР і 
вивозити з нього звуко
ві га інші записи і доку
менти антирадянського і 
наклепницького змісту. 
Кореспонденція, про яку 
йдеться, підпадала під 
такі характеристики і то
му була конфіскована. З 
цієї ж причини вона ав
томатично втратила ранг 
суто особистої. У такому 
разі коментування дея
ких висловлювань не 
вважається втручанням в 
«сердечні» справи їх ав
торів.

Із магнітофонного за
пису: . а АІ. Молчанова: — Я о 
не стала з собою нічого 
брати, так і пішла б до 
тебе, в чому є.„

Готова була пішки до
лати шлях до свого за
кордонного знайомого і 
А. Ситник. Невже по
друг за тридев'ять зе
мель так чекали, що за
ради цього варто було 
покинути дім, рідних 
і Батьківщину? Де там. З 
подальшого змісту зву
козапису і листа Алли 
ясно: дівчата зовсім не 
були впевнені в тому, 
що хлопці закінчують 
день і зустрічають ранок 
мріями про них; інакше 
навіщо б Алла стала на
гадувати приятелеві
свою адресу всього за 
якусь пару тижнів після 
його від’їзду додо
му... Отож ці «чемодан
ні» настрої були просто 
позою. Позою страуса, 
котрий ховає голову в 
пісок і думає, що раз 
він не бачить мисливця, 

значить, того взагалі не
ма.

Для таких зізнань з 
ігноруванням очевидно
го важко знайти визна
чення точніше, ніж «на
в’язування». Зауважимо, 
що адресати напевне б 
дуже засумнівалися у 
щирості цих заяв: ніхто 
ж не повірить найкр.ас- 
номовнішим запевнен
ням, якщо вони чергу
ються з брутальними 
слівцями (Алла постара
лася)... Зафіксовані на 
фероплівці і пущені в 
мандри по світу, де, як 
відомо, не самі тільки 
друзі нашої країни жи
вуть, такі непринадні ав
топортрети дівчат стали 
б непоганою знахідкою 
для любителів побала
кати про падіння моралі 
радянської молоді. А в 
комплекті зі словами 
Молчанової «Ми з Ал
лою сміємося і говори
мо, що нам треба тікати 
звідси, з Радянського 
Союзу» — ще й для спе
ціалістів по складанню 
легенд про порушення 
прав людини в СРСР. Ті 
б не стали розбиратися, 
що Алла сама порушу
вала вимоги паспортного 
режиму; що І. Селівенок 
вбачала в Молчановій 
рису, яка в усі часи на 
всіх широтах сприймали
ся зі знаком «мінус» — 
схильність до «легкого» 
життя; що всі розмови 
про втечу не мали під 
собою реального фун
даменту...

Але ми спробуємо ро
зібратися.

З розмови кореспон
дента з І. Молчановою 
у серпні 1983 року:

— Чому ви записали 
саме такий текст?

— Мене образила від
мова у прийомі на ро
боту.

— З якої ж причини 
вас не прийняли?

— Я не відповідала 
всім необхідним вимо
гам.

— Це мала бути робо
та за фахом?

— Ні.
— Але ви дуже хотіли 

там працювати?

_  Ні, просто мама 
сказала, що мені там бу
ло б непогано...

Мабуть, зайве дискуту
вати з приводу тверд
ження, що всяка робота 
вимагає від працівника 
певних знань і фахових 
навичок. Шофер, якому 
не довірили обов’язків 
звукорежисера, не вва
жатиме це кошмаром. 
Та й сама Ірина у відчай 
не впадала, бо про вте
чу говорила зі сміхом. 
І, схоже, не знала, чого 
й хоче: закінчивши коо
перативний технікум, 
працювала мийницею лі
таків, в стюардеси пла
нувала податися... Не 
знала, . тільки слухала, 
що казали мати, дівча
та, Алла. «Це Алла не
гативно вплинула на ме
не», — скаржиться Іри
на.

Відкриємо збірку
арабських прислів’їв і 

приказок: «Хто старший 
за тебе на день, досвід
ченіший на рік». Ірина 
старша від Алли на три 
роки. І їй притаманні 
розсудливість, навіть хо
лодний розрахунок: зби
ралася припинити листу
вання з іноземцем не
гайно після того, як «на
лагодиться нове життя». 
Тільки всі ці міркування 
навідалися до неї, так 
би мовити, заднім чис
лом, А до фатальної 
оказії з касетою Молча
нова сприймала на віру 
те, що вносила їй у вуха 
Алла. Навіть і такі без
підставні (щоб не ска
зати гірше) інсинуації: 
«Листи з вашої країни, 
можливо, і не дійдуть 
до нас. За нами весь 
час стежать...» (З листа 
А. Ситник).

З розмови кореспон
дента з А. Ситник:

— Ви одержували від 
вашого знайомого після 
його від’їзду листи з-за 
кордону?

— Так.
— Що дало вам під

стави вважати, ніби за 
вами ходять слідом?

— Я думала, що мене 
виключили з інституту 
через те, що вистежили 
в ресторані з інозем
цем..,

Бачили їх там пред
ставники інституту, як 
визнає сама Алла, у гой 
час, коли вона мала си
діти на лекціях. І в 
наказі про виключення її 
з вузу від 6 січня 1983 
року зазначено: «За 
пропуски занять без по
важних причин». Трива 
лий період Ситник не 
працювала, чим не дуже 
стурбована, ніде не сто
яла на комсомольському 
обліку (як і Молчанова, 
котра, правда, вже пра- 
цевлаштувалася), не бу
ла прописана в Кірово
граді. Додому ж, в 
Олександрію, їхаги не 
хотіла...
ТЕПЕР уже знаємо, що
• дівчата виявилися по

літично безпорадними. 
Знаємо, що Алла Ситник 

недовго зітхала за ко
лишнім об’єктом симпа
тій: невдовзі познайоми
лася з його співвітчизни
ком і мала з ким прово
дити не заповнений нія
кою суспільно корисною 
діяльністю час. Втім, у 
неї є деяке виправдання 
для такого «переграшу»: 
попередній партнер по 
дозвіллю, будучи в Кіро
вограді, не її одну обда
ровував увагою. Не бо
їмося цим повідомлен
ням травмувати Аллині 
почуття, бо в згаданому 
вже листі вона пише: «Я 
познайомилася з твоєю 
нареченою...»

Зверніть увагу на ос
таннє слово. Слід ска
зати, що подібним чи
ном величати себе подо
бається ще деяким зна
йомим з іноземцями 
дівчатам.

Які вони мають під
стави так іменуватися? 
У міськвідділі внутріш
ніх справ є список «на-
речених» із некомплі- 
ментарними абзацами 
життєпису: «перебуває
на утриманні іноземних 
спеціалістів», «веде амо
ральний спосіб життя» і 
навіть, як Анна Счисльо- 
нок, «систематично
одержує від іноземців 
гроші в розмірі від ЗО 
до 50 карбованців за 
проведений із ними 
час».

Однак подібна біогра
фія не перешкоджає ок
ремим особам вдавати
ся до сміливих демар
шів: «Мені відомо, — 
пише І. Селівенок, — що 
Ірина Ковальова (колиш
ня працівниця 17-го місь
кого відділення зв’язку) 
одержала від сво
го закордонного знайо
мого магнітофонну плів
ку з рекомендаціями по 
оформленню шлюбу і 
має намір вжити заходів 
щодо виїзду за рубіж,..» 

Даруйте, про що мо
ва? Іноземець, щоб од
ружитися в СРСР або у 
себе з нашою громадян
кою, повинен пред’яви
ти необхідні для проце
дури папери чи надісла
ти виклик. Для кожної 
країни — свої правила 
оформлення таких доку
ментів, але ніде серед 
них не згадуються маг
нітофонні записи. їх над
силання у кращому ви
падку можна розцінити 
як жарт. Це до відома 
тих, хто має серйозні 
шлюбні наміри щодо 
іноземних підданих.

А тепер іще до відо
ма:

— адміністрації готе
лю, ресторану і бару 
«Київ», бару «Кірово
град» і кафе «Сніжин
ка». Ці заклади найчас
тіше фігурують як міс
ця контактів місцевих 
молодих людей з іно
земцями на негативній 
основі (фарцсвка, спе
куляція тощо).

У послужних списках 
більшості таких клієн
тів злачних місць — бі
ганина з однієї роботи 
на іншу, небайдужість до 
спиртного; вони не ма
ють ні високих життєвих 
ідеалів, ні стійких при
хильностей. Зате не про
ти вести безтурботне іс
нування. Для декого най- 
коротшим шляхом до 
нього здається ресторан
на щедрість окремих ві
зитерів із-за кордону. 
Однак подібний «успіх», 
ЯК ми переконуємося з 
наведених прикладів—це
шлях угору 
що ведуть 
дармоїдства, 
них поглядів

по сходах, 
униз: до 
викривле

на дій
сність, зневаги оточую
чих і В підсумку до 
духовної порожнечі. З та
ким вантажем по житей
ському морю не пливти
меш безпечно — весь 
час на дно тягнутиме...

Н. ДАНИЛЕНКО.

м. Кіровоград.

НА ПРИЗИ ГЕРОЇВ
У селі Комишуватому 

Новоукраїнського району 
відбулася обласна спарта
кіада з багатоборства ГПО 
серед колективів трактор
них бригад і тваринниць
ких ферм на призи брига
дира тракторної бригади 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Новоукраїнського 
району, двічі Героя Соціа
лістичної Праці 0. В. Гіта 
лова та бригадира свино 
відгодівельної бригади рад 
госпу «Третій вирішаль
ний» Новгородківського 
району Героя Соціалістич 
ної Праці Г. І. Ткаченко.

Майже 200 механізаторів 
і тваринників взяли 
участь у змаганнях. У на
пруженій боротьбі приз 
0. В. Гіталова вибороли 
комишуватці. А приз Г. І. 
Ткаченко вручено команді 
тваринницької ферми кол
госпу імені Фрунзе Кірово 
градського району.

На знімну: механіза
тор радгоспу Ульяновсько
го цунрокомбінату В. КЕЛЬ 
зачитує рапорт про трудо
ві та спортивні здобутки 
хліборобів і тваринників 
Кіровоградщини.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.
(Детальніше про спарта

кіаду читайте в наступно 
му номері).

ФУТБОЛ

СКА К. - «Зірка» - 
2:1

На стадіонах республіки 
відбулися матчі сорок пер
шого туру сорок шостого 
чемпіонату СРСР з футбо 
лу серед клубів другої лі 
ги. «Зірка» в Києві зустрі 
чалася з армійцями, які 
разом з футболістами пав
лоградського «Колоса» ма 
ли рівну кількість очок 
(54) і знаходилися у верх
ній частині таблиці шос
тої, української зони. Пер
ший поєдинок цих супер
ників, що проходив на по
лі кіровоградців, закінчив
ся перемогою столичних 
спортсменів — 1:0.

Звітний матч, особливо у 
першому таймі, проходив 
за перевагою господарів 
стадіону. Вони примусили 
молодого голкіпера гостей 
Олега Діброву двічі вийня
ти м’яч із сітки своїх во 
ріт.

Після перерви гра дещо 
вирівнялася. На полі точи 
лася вперта боротьба. За 
грозливі моменти виника 
ли на штрафних майданчн 
ках обох суперників. Один 
із них па 78-й хвилині ви 
користав нападаючий кі 
ровоградців Сергій Му 
радян і забив гол. До фі
нального свистка рахунок 
(2:1) так І не змінився 
Втрата двох очок приму
сила наших земляків пере
міститися на сходинку 
нижче — па двадцять дру 
ге місце.

«Зірка»' виступала у та 
кому складі: О. Діброва. 
О Коломієць, О Іванов. 
О Васильченко, 0. Смичен 
ко (С Кучеренко). О. Трегу 
бенко, С Мурадян, І. Чер 
ненко, Е Денисенко 
(В Петрик). м. Калита, 
С Ралюченко.

Наступний тур сьогодні 
«.Зірка'» в ньому участі не 
бере, вона вихідна. А 13 
вересня наші земляки п 
Дніпродзержинську зустрі 
нуться з місцевим «Мета 
лургом».

В. ШАБАЛІН.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 

В. Гюго. «Винагорода — 
сяча франків». Телевистава.
10.20 — Док. телефільм
«Молоко з Тервете». 10.40 — 
А. Муров. Симфонія № 5. 
11.10 — Новини. 
Новини. 1-1.45 — 
турботи сільських 
тів. Док. телефільми. 
Виступ хору «Іскра» Палацу 
культури заводу ім. Воло
димира Ілліча. 16.05 — Но
вини. 16.10 — Тележурнал
«Звіздар». 16.50 — Розповіда
ють наші кореспонденти.
17.20 — Співає заслужена 
артистка РРФСР Г. Каліпіпа. 
18.00 — У кожному малюн
ку — сонце. 18.15 — Наука 
1 життя. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Народні мело
дії. 19.15 — Завжди в строю. 
Зустріч з ветеранами партії. 
19.55 — Телефільм «Карас- 
тоянови». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 
фільм 
«Чотки 
Сьогодні .. _ 
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Руде 
право». Фінал. Збірна ЧССР 
— збірна СРСР. З період.

ти-

таліст». 2 тайм. 22.20 — 
бон Європи з легкої атлети!
СРСР
ту.

екран. 4 клас. Музика 
К Стеценка. 12.10 — Кон
церт. 12.50 — Телефільм
«Запрошення». 13.10 — Зуст
річ з юнгою Юрком. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — Фільм- 
концерт «Земле моя, земле».

Олівець-малювець.. 
Продовольча про- 

справа кожного. 
Корисні поради.

Фільм концерт 
мотиви». 19.00

16.55 —
17.30 — 
грама - 
18.00 —
18.30 
«Фольклорні _____ ______ _
— Актуальна камера. 19.30— 
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Советс
кий спорт». «Сокіл» (Київ) 
— «Спартак» (Москва). 1 і 
З періоди. 20.45 — На доб
раніч. діти. 21.00 — «Час».
21.35 — «Живе слово». Роль 
Київської Русі у формуван
ні культури мови. 22.25 — 
Новини. 22.35 — Наші пре
м'єри. Телевистава «Весна 
Севастополя».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Шлях, який 
не має кінця». 8.35, 9.35 — 
Географія. 7 кл. 9.05. 13.55— 
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. Історія. 10.35, 
11.40 — Історія, 9 кл. В. І. 
Ленін. «Пам’яті Комуни».
10.55 — Науково-популярний
фільлї «Байкальський запо
відник». 11.10 — Для вас,
батьки. 12.00 — Російські
народні пісні. 12.30 — Зоо
логія. 7 кл. 12.55 — Телена
рис «Здрастуйте. діти!» 
13.25 — По залах Третьяков- 
ської галереї. 14.25 — Есте
тичне виховання. 14.55 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Док. телефільм
«Співуча глина». 19.00 — 
Всесоюзний конкурс на кра
щу передачу про ПТУ. «По
кликання». 19.25 — Що мо
же колектив. Передача 1 — 
«Людина па півночі». 20.00 
— Вечірня казка. 20.15 — 
Музична програма з участю 
Л. Сепчиної, К. Шавріної,

_._____ А. Райкіна. Ю. Богатикова,
для дітей. 18.00 — Телефільм л. Лещенка та інших. 21.00 
«Мангишлак-82>. 18.30 — 
Музичний фільм «Минулих 
днів зачарування». 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Слово за валін». Громадська 
рада Українського 
чення. «Робітничої 
та «Сільських вістей» 
впровадженню передового 
досвіду. 20.30 — Фільм-кон
церт. 20.45 — На добраніч, 
діти. 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Живе слово». 22.15 — Но
вини. 22.25 — Тележурнал
«Старт».

14.30 — 
Справа Й 
комуніс- 

г. 15.45—

«Расул 
рокір». 

у світі.

— Док. теле- 
Гамзатов. 
22.50 —

23.05 —

А ут
10.00 — Актуальна каме

ра. 10.35 — Фільм-концерт
^Народні картинки». 11.10 — 
Телефільм «Здрастуйте, ко
ні». 11.40 — Шкільний ек
ран. 10 клас. Українська лі
тература. П. Тичина. 12.20— 
У ритмі танцю. 12.55 —
Міжнародна студія УТ. 13.25 
— Телефільм «П’ятий пере
діл». 13.45 — Орбіти друж
би. 16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Камерний концерт. 16.50 — 
«Скарб Бразілії». Вистава

— «Час». 21.35 — Фільм
«Діаманти для Марії». 22.50
— Новини.

телеба- 
газети» 

по

Кіровоград

Будинок культури Іме
ні Калініна: 7 вересня — 
художній фільм «Все 
могло бути інакше». 8 
вересня — художній 
фільм «Юність генія». 9 
вересня — художній

ча 2 — «Ростуть у Снньо- 
гїр’ї берези». 19.15 — Оче
видне — неймовірне. Науко
во-популярний фільм. 20.00 
— Вечірня казка. 20.15 — 
Людина. Земля. Всесвіт. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Старики, стари
ки...» 22.40 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Повний. 8.20 — 

«Тепленьке місце». Телевис
тава. 10.05 — Відгукніться, 
сурмачі! 10.45 — Фільм-кон
церт «Щедрість». 11.15 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Комсомол — моя 
доля. Док. телефільми «Наф- 
тохім». Початок біографії», 
«Майстрині», «Плацдарм». 
16.00 — Грає лауреат між
народного конкурсу В. Банк 
(фортепіано). 16.30 — Нови
ни. 16.35 — Док. телефільм
«Слово про Льва Толстого». 
17.35. — В гостях у казки. 
18.15 — Ми будуємо БАМ.

жавного академічного росій
ського хору СРСР. 12.25 — 
Переможці. 13.55 — V Між- 
народний фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». «Передайте 
мені» (Ірландія). 14.30 — 
Новини. 14.45 — Мультфіль
ми. 15.25 — Бесіда політич
ного оглядача 10. Летунова. 
15.55 — Знайомтесь, зару
біжний цирк. 16.25 — Нови
ни. 16.30 — Тележурнал 
«Співдружність». 17.00 —
Очевидне — неймовірне. 
18.00 — Телефільм < ..
не співає фейруз?». 19.00— 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Небесні 
ластівки». 1 і 2 серії. 23.45 
— Новини.

23.00 Чемпіонат
а воднолижного спор.

Г

З 6 по II
вересня

1983 року

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Науково-популярний фільм 
«ГІостав Курбе». 8.35. 9.45 — 
Природознавство. 2 кл. 8.55. 
12.30 — Французька мова. 
9.25 — Науково-популярний 
фільм «Зачарований берег». 
10.05 — Учням П'ГУ. Есте
тичне виховання. Вступна 
Передача. 10.35. 11.40 — Бо
таніка. 5 кл. 10.55 — Науко
во-популярний фільм «Про
мені родючості». 11.10 — 
Академік ЛІ. Шемякін. 12.00
— Після інколи — у рідне
господарство. 13.00 — Знан
ня — сила. 13.45 — Науко
во-популярний фільм «Униз 
по Черемошу». 13.55 — Жит
тя О. Островського. 14.55 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Спорт за тиждень.
18.45 — Сільська година.
19.45 — Співає ансамбль 
сім’ї Книшів. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. І ліга. 
«Ротор» (Волгоград) — «Зір
ка» (Джизак). 2 тайм. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм
«Незабутній бойовий това
риш». 23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Творчість юних. 8.50 —
Док. фільм «Радянська Ар
мія. Вогонь непорушної 
дружби». 9.10 — Телефільм 
«Перша любов». 10.25 — У 
світі тварин. 11.25 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. фільм «Радянські жур
налісти». 15.10 — Творчість
М. І. Гліики. 15.55 — Нови
ни. 16.00 — Поезія. Е. Аса
дов. 16.50 — Виступ ансамб
лю української народної му
зики «Веселка». 17.20 — Ро
сійська мова. 17.50 — Від
гукніться. сурмачі! 18.30 — 
Веселі нотки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Наш
сад. 19.30 — Грає Е. Москві- 
тіна (арфа). 19.50 — Теле
фільм «Карастоянови». 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Відбірковий матч олімпій
ського турніру з футболу. 
Збірна Угорщини — збірііа 
СРСР. У перерві — 22.20 — 
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Слово за вами. 
11.25 — Телефільм «Сільсь
кий дім». 11.40 — Шкільний

ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Мультфільми. 8 50 — Науко
во-популярний фільм «Под
виг Геннадія Невельського».
9.10 — Клуб мандрівників.
10.10 — Концерт Академіч
ного оркестру російських 
народних інструментів. 11.10
— Новини. 14.30 — Новини.
14.45 — Док. фільми. 15.10— 
Виступ Державного симфо
нічного оркестру Латвійської 
РСР. 15.55 — Нарис «Най- 
заповітпіше». 16.10 — Но
вини. 16.45 — Виставка Бу- 
ратіно. 16.45 — Док. фільм 
«Пхеньян сьогодні». 17.05— 
Шахова школа. 17.35 — Лю
дина — господар на землі.
18.35 — Кінозамальовка 
«Осінній мотив». 
Сьогодні у світі. 
Пісня далека й
19.45 — Коли про смаки спе
речаються. Виступ політич
ного оглядача Ю. Летунова. 
19.55 — Телефільм «Карас
тоянови». З серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Міжнародний 
турнір з хокею на приз га 
зети «Руде право». Фінал. 
Збірна ЧССР — 
СРСР. В перерві — 
Сьогодні у світі. 
А УТ .

16.00 — Новини. 
Срібний дзвіночок. 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. Поворот
ний пункт у математиці. Пе
редача перша. 17.00 — Нау
ково-популярні фільми. 17.30
— Концерт фортепіанної му
зики. 17.45 — Екран поша
ни Українського телебачен
ня. 18.00 — Телефільм. 18.30
— Музичний фільм «Земле 
моя світла». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — В цей 
день, 40 років тому... До 40- 
річчя визволення Донецька 
від фашистських загарбни
ків. 20.00 — Концерт. 20.45
— Па добраніч, діти. 21.00
— Програма «Час». 21.35 — 
«Живе слово». Скарби наро
ду. 22.25 — Новини. 22.35 — 
Телевистава «Весна Севасто- 
толя». II частина.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Діалог з 
сонцем». 8.35, 9.35 — Загаль
на біологія. 10 кл. 9.05, 12.15
— Іспанська мова. 10.05 — 
Учням ПТУ. Астрономія:
10.35 — Наш сад. 11.05 — 
Артур Конан-Дойль. Сторін
ки життя і творчості. 1.1-45
— Російські народні пісні.
12.45 — Російське мистецт
во першої половини XIX ст. 
Вепеціанов. 13.30 — Фільм з 
субтитрами «Цього ми не 
проходили». 15.00 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Фільм-концерт *' .
днів зачарування». 18.45 — 
Що може колектив. Переда-

А

18.45 —
19.00 — 
близька.

збірна
22.10 —

16.10
16.30

18.15 —
«Минулих

фільм «Полин — трава 
гірка». 10 вересня — 
концерт художньої са
модіяльності на агітмай- 
данчику мікрорайону 
«Будівельний». Початок 
о 19.00; 10—11 вересня 
— дитячий фільм «Тут 
тебе рай не зустріне» 
(в суботу — о 13.30; в 
неділю — о 12.00),

Початок фільмів для 
дорослих о 18.00; 20.00.

Парк культури імені 
Леніна: 10 вересня — 
ігри у «дитячому містеч-. 
ку» о 12.00; Концерт ду
хової музики о 16.00; 
Дискотека — о 21.00. 11 
вересня — День бігуна. 
Легкоатлетична естафе
та. Початок о 10.00; Кон
церт духової музики о 
15.30; Творчий звіт тру
дівників заводу дозую
чих автоматів. Початок о 
17.00; Вечір молоді о 
21.00.

Театр ляльок: гастролі 
у Голованівському, Уль
яновському і Гайворон- 
ському районах. Увазі 
маленьких глядачів про
понується вистава «Наф- 
Наф та його брати».

КІНОТЕАТРИ

«Мир»: протягом
тижня — фільм для ді
тей «Снігова королева». 
Початок о 9.10; 13.00.
Фільм для дітей «Соба
ка в ящику» о 10.50 та 
14.40. Художній фільм 
«Втікачі з пекла». По
чаток о 16.00; 17.40;
19.20; 21.С0.

«Хроніка»: 5—6 ве
ресня — художній 
фільм «Людина з іншо
го боку». Початок о 
16.00; 18.00; 20.00; 7—8
вересня — художній 
фільм «Усі зірки». Поча
ток о 16.00; 18.00; 20.00; 
9—11 вересня «Доля». 2 
серії. Початок о 15.00; 
17.30; 20.00.

Протягом тижня з 9.00 
по 14.30 — хронікально- 
документальний фільм 
«Життя для майбутньо
го» та кінозбірник «Ча
рівний перстень» (у су
боту та неділю — пер
ший фільм з 9.00 до 
11.00, другий з 11.00 до 
14.30).

19.00 — Мультфільм «Бюро 
знахідоїс». 19.10 -- До націо
нального свята Болгарії — 
Дня свободи. Програма теле
бачення Болгарії. 19.55 — 
Телефільм «Карастоянови». 
4 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Кінопанорама. 22.35 —
Сьогодні у світі. 22.50 —
Концерт артистів болгарсь
кої естради.
А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Шкільний ек
ран. 4 клас. Історія. У ста
родавньому Києві. 11.05 — 
Виробнича гімнастика. 11.15
— Українська співаночка. 
11.20 — Телефільм «Сади 
Сибіру». 11.40 — Шкільний 
екран. 10 клас. Російська 
література. 12.20 — «1 лю
бов. і шана». Зустріч майст
рів мистецтв УРСР з трудів
никами Севастополя. І6.00
— Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Док. 
фільми. 17.10 — «Живе сло
во». Нове життя нового 
прагне слова. 18.00 — Нови
ни тижня. (Кіровоград). 
18.30 — Співає Л. Сметан
ников. 19.00 — Актуальна 
камера. 20.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Ки
їв). 20.45 — На добраніч, ді
ти. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт радянської пісні. 
22.00 — Інформаційна про
грама.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Є в Таш- 
кепті вулиця». 8.35, 9.35 — 
Російська народна казка. 
4 кл. 9.05, 12.50 — Англій
ська мова. 10.05 — Учням
ПТУ. Загальна біологія. 
10.35, 11.40 — Герої росій
ських билин, 5 кл. 11.05 — 
Шахова школа. 12.10 — Нау
ково-популярний фільм «Ба- 
куріапі». 12.20 — Естетичне 
виховання. Живопис. 13.20— 
Сторінки життя і творчості 
А. Фета. 14.05 — Знай і
умій. 14.50 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Док. те-
лефільм «І спорт, і свято». 
18.45 — Мамина школа.
19.15 — Що може колектив. 
Передача 3 — «І сьогодні і 
завтра». 19.45 — Вечірня 
казка. 20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Ки
їв). 2 тайм. 20.45 — Док. 
телефільм. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «У бист
рині шаленої ріки». 1 і 2 се
рії.

А УТ
10.00 — Актуальна каме

ра. 11.00 — Науково-попу
лярний фільм. 12.00 — При
значається побачення. Ест
радно-розважальна програ
ма. 12.30— Точка зору. 12.55 
—Доброго ва*м здоров’я. 13.40
— Телефільм «Ця жазкова
дельта». 14.10 — «Імпульс». 
Науково-популярна програ
ма. «Чим багата люцерна». 
14.40 — О. Івапенко. «Віль
ний вечір». Літературний 
театр. 15.05 — «Просто та
не просто...». Лялькова вис
тава. (Кіровоград на респуб
ліканське телебачення).
15.55 — Прем'єра телефіль
мів студії «Укркінохроніка».
16.35 — Компас туриста.
17.20 — Молоді виконавці. 
18.15 — Скарби музеїв Ук
раїни. 18.30 — Концерт.
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Художній фільм 
«Хомут для Маркіза». 20.50
— На добраніч.
— «Час»,
слово», 
слов’ян. __
22.25 — «Автограф». Г. Вон- 
драчкова.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Телефільм «У бист
рині шаленої ріки». 1 і 2 се
рії. 10.50 — «Ранкова пош
та». 11.25 — Мультфільм 
«Пригоди Басі Куролесова».
11.55 — Телефільм «Поль
Гоген». (Франція). 2 І 3 серії. 
13.45 — Док. телефільм.
14.00 — Програма Литовсь
кої студії телебачення. 15.10
— Мілснародннй огляд. 15.25
— Стадіон для всіх. 16.00— 
Док. телефільм «Правда ве
ликого нароДу». Фільм 10 — 
«Солдати Вітчизни». 17.00 — 
Клуб мандрівників. 18.00 — 
Музичний кіоск. 18.30 — Су
путник кіноглядача. 19.15 — 
Майстри мистецтв. Народна 
артистка СРСР II. Ужвііі. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Здоров’я. 21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат СРСР з 
футболу.'«Спартак» — «Ме-

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Пісні 'пАд Волгою. 8.40 ~ 
«Чому До Дня танкістів. Док. фільм 
ІППП «Кантсмирівці». 9.00 — Вис

туп заслуженого ансамблю 
танцю Української РСР

«Ятрапь» м. Кіровограда' 
9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Сої 
юзуі 11.00. —
11.45 — «Ранкова 
12.15 — Зустрічі _____
ській землі. 12.30 — Сільсь
ка година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 
♦ Незакінчений 
Фільм-впстава 
театру 
16.20

Здоров’я, 
пошта»' 

на риідяїг-

діти. 21.00
21.35 — «Живе

Балтійські родичі 
22.15 — Новини.

В. Чичкои. 
діалог».

---- Державного 4 
ім. Євг. Вахтангова.

___  — Повний. 16.25 —І; 
Чемпіонат СРСР з військової 
прикладного багатоборству» , 
17.00 — Сьогодні — ДетЛГ 
танкістів. Виступ начальни
ка Військової академії бро
нетанкових військ ім. Мар
шала Радянського Союзу 
Р. Малиновського, Героя 
Радянського Союзу маршала 
бронетанкових військ О. Ло
сина. 17.15 — Концерт, при
свячений Дню танкістів. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Фільм «На
пінні, як на війні». 20.10 —7 
Клуб мандрівників. 21.00 -г- 
«Час». 21.35 — Футбольний 
огляд. 22.10 — Співає Ніко- 
лай Гедда. 22.45 — Новини.
А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.45 — Співає народний 
артист УРСР О. Загребель- 
ний. 11.00 — Сьогодні —
День танкіста. Кінопрограмаї^ 
12.20 — «Загартуйте дити
ну». Передача для батьків. 
12.50 — Концерт. 15.Ц5—-
Телефільм «Автосервіс: 
хпуки і проблеми». 15.25І— 
Худ. фільм. 16.40 — Натру
сил кінозал. 17.45 — «Жи
ве слово». І слово, і пісня. 
18.30 — Концерт. 19.00 —■ 
Актуальна камера. 19.30 -А 
Художній телефільм «Голов
ний конструктор». 1 серія.
20.35 — Ліричні мелодії.
20.45 — На добраніч, діти. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Головний 
конструктор». 2 серія. 22.45 
— Новини. 23.00 — Світ по
езії. М. Лєрмонтов. «Картин
ки з балету».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІ

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Док. фільми. 8.55 — 37-й ти
ране «Спортлото». 9.05 —
М. Глінка. Симфонічні фраг
менти з опери «Руслан і 
Людмила». 9.35 — Для вас, 
батьки. 10.05 — Більше хо
роших товарів. 10.35 — По 
музеях 1 виставочних залах. 
11.05 — До 2000 річчя Таш
кента. Док. телефільм «Мо
лодість стародавнього міс
та». 11.35 — Концерт Дер-

на підготовче відділення з 
відривом від виробництва 
(денна форма навчання) та 
без відриву від .виробницт
ва (заочна форма навчан
ня).

Набір проводиться на та
кі спеціальності:

денна форма — російсь
ка мова і література, укра
їнська мова 1 література, 
педагогіка і методика по
чаткового навчання, му
зика і співи;

заочна форма — історія, 
фізичне виховання.

Вступники подають такі 
документи:
1. Заяву на ім’я ректора.
2. Направлення встанов
леного зразка.
3. Характеристику, підпи
сану керівниками підпри
ємства (військової части
ни), партійної, комсомоль
ської і профспілкової орга
нізацій. завірену печаткою.
4. Документ про середню 
освіту (оригінал).
5. Витяг із трудової книж
ки (книжки колгоспника), 
завірений керівником під
приємства чи колгоспу.
6. Медичну довідку (фор
ма № 286).
7. Шість фотокарток
(3x4 см).

Вступники особисто
пред’являють паспорт, вій
ськовий квиток або при
писне свідоцтво, а при за
рахуванні — трудову 
книжку.

Прийом документів на 
денну форму навчання з' 
1 жовтня по 10 листопада 
(для звільнених у запас із 
лав Радянської Армії — до 
15 січня), на заочну/ фор
му — з 20 серпня по 15 
вересня. Співбесіди: денна 
форма — 3 11 листопада 
по 25 листопада. заочна 
форма — з 19 по 26 верес

ня. Початок занять: денна 
форма — зі грудня, заоч
на — з 1 жовтня. Строк 
навчання: денна форма — 
8 місяців, заочна — 10 мі
сяців. Умови прийому: па 
підготовче відділення прий
маються юнаки і дівчата 
із закінченою середньою 
освітою із числа передових 
робітників, колгоспників, 
звільнених у запас із лав 
Радянської Армії і Флоту, 
старших піоііервожатііх 
міських і сільських шкіл, 
за направленням промис
лових підприємств, будов, 
організацій транспорту і 
зв’язку, геологорозвіду
вальних і тонографогеоде- 
зичнн.х організацій, рад
госпів, колгоспів, спожив
чої кооперації. міжгоспо
дарських підприємств і 
промислових об’єднань у 
сільському господарстві, 
командування вІйсьайКіХ 
частин і загальі іооепї’гн іх 
шкіл за рішенням загаль
них зборів і рекоменда
ціями партійних, ком
сомольських і профспіл
кових організацій. Реко
мендовані на навчан
ня повинні мати на час 
розгляду питання про на
правлення не менше одно
го року безперервного ста
жу на останньому місці 
роботи, а старші піонер- 
ножаті — не менше двох 
років стажу роботи в школі.

Зарахування проводить
ся за результатами спів
бесіди. Довідки можна 
одержати в деканаті під
готовчого відділення за 
адресою: 316050, м. Кіро
воград, вул. Шевченка. 1. 
кімната № 5, тел. 29-52-28.

Ректорат.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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