КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ; СТИЛЬ РОБОТИ
В країні триває обговорення проектів документів
до XXVII з’їзду КПРС. В редакцію надходять листи,

в яких читачі схвалюють важливі документи. Надхо

дять листи із запитаннями про конкретні справи, пла
ни, перспективи. Сьогоднішня

наша розмова із за

ступником начальника управління комунального гос
подарства облвиконкому Ю. Г. Ніколаєнком. Він від
повідає і на запитання читачів.
ПРОЕКТІ
«Основних
напрямів економічного
і соціального
розвитку
СРСР на 1986—1990 роки
і на період до 2000 року»
одним із найважливіших
розділів є десятий: «Со
ціальний розвиток, підви
щення рівня життя наро
ду».
Запитання читачів
«Молодого комунара» сто
суються комунального гос
подарства, про яке в цьо
му документі говориться:
«Розвивати
комунальне
господарство. . Розширяти
газифікацію, підвищувати
забезпеченість міст та ін-

У

ватись. Депо не розши
рюється. Сьогодні наяв
ність тролейбусного парку
майже у два рази переви
щує можливість обслуго
вування депо. Тому для
здійснення планового тех
нічного обслуговування і
забезпечення надійної екс
плуатації міського елек
тротранспорту в Кірово
граді незабаром почнеться
будівництво другого депо
на сто машин.

— Які ще плани у га
крайній і основний насе лузі!
лений пункт, який забез
— їх багато. Це й роз
печується водогоном «Дні
про — Кіровоград». Але в ширення готельного гос
Новоукраїнці станосище з подарства: з'являться нові
у СвІТЛОЕОДСЬКу,
водою також поліпшиться готелі
Олександрії,
дЕа в Кірово
— в нинішній п'ятирічці
планується будівництво во граді — біля аеровокзалу
допроводу. Живитися він і друга черга розширення
буде водою із місцевих «України». Далі одним із
заходів прискорення на
джерел.
— Щодо благоустрою уково-технічного прогресу
нашого обласного центру. і збільшення на його ос
В останні роки явно від нові об’ємів і номенкла
чувається — Кіровоград турних послуг, а також по

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ
ДОКУМЕНТІВ ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

На п’ять рокі

уперед
ших
населених пунктів
централізованим теплом
і водопостачанням, поліп
шувати їх благоустрій, озе
ленення і санітарний стан.
Ширше
практикувати
участь населення в робо
тах по благоустрою». Ска
зано конкретно. По всіх
напрямах роботи кому
нальників у області намі
чено серйозні плани. До
сить лише сказати, що за
дванадцяту п'ятирічку ко
мунальники області мають
освоїти 45 мільйонів кар
бованців капіталовкладень.
Найважливіша наша ді
лянка роботи — водопо
стачання. Спеціалісти під
рахували, що до кінця ни
нішньої п'ятирічки Кіро
воград потребуватиме 155
тисяч кубічних метрів питтєвої води на добу. Нині ж
щодоби подається 85 ти
сяч. Тому уже сьогодні
перша
черга водогону
«Дніпро — Кіровоград»,
будівництво якої закінчено
і введено водогін в екс
плуатацію майже тринад
цять років тому, місто не
влаштовує. Тому з метою
забезпечення безперебій
ного водопостачання в об
ласний центр, Олександ
рію,
Знам'янку, Світлосодгьк уряд республіки
прийняв рішення про роз
ширення і реконструкцію
водогону «Дніпро — Кі
ровоград». Закінчити бу
дівництво планується в кін
ці XII п'ятирічки.
«Мабуть, нема в облас
ті населеного пункту, в
якому було б так скрутно
ІЗ ПИТТЄВОЮ ВОДОЮ, ЯК

в

Новоукраїнці. Чи перед
бачаються якісь зрушення
п цьому плані на найближ
чий період!» — запитує
читач
із НоБоукраїнки
М. Остюк.
— Далі обласного цент
ру водогін не будувати
меться.
Кіровоград —

гарнішає. Певно, неабияка
заслуга в цьому І кому
нальників!
— Зробити Кіровоград
зразковим містом — про
це повинні дбати всі. А
для нас, комунальників,—
це обов'язок. В останні
роки місто благоустроює
ться, особливо це видно
на центральних вулицях,
на набережній Інгулу. Ро
ботам по зміцненню і бла
гоустрою берегів річки і
надалі приділятимемо ба
гато уваги.
— «Днями в докумен
тальному фільмі «Кірово
град наш!» бачила своє
місто в дні визволення —
січень сорок четвертого.
Серед усього іншого, що
запам'яталося — дві блис
кучі трамвайні колії на
центральній вулиці. Про
кладають і нині трамвайні
лінії в інших містах. А в
Кіровограді!» — це запи
тання нашої читачки з об
ласного центру А. Савчук.
— То вже, справді, на
ша історія. Думаю, що зі
даною погодиться автор за
питання — автобус чи тро
лейбус нічим не поступаю
ться перед трамваєм. Як
що ви помітили — в вели
ких.ААІСТЙХ зараз здебіль
шого розвивається тран
спорт не просто трамвай
ний, а — швидкісний трам
вай. Те саме майже метро,
тільки наземне. У великих
містах він виправдовує се
бе. Наше місто не нале
жить до таких.
З
транспортом
інші
проблеми. За останні ро
ки у нас значно зріс тро
лейбусний парк. Мешканці
обласног-р центру це від
чули — зжили себе черги
на зупинках в години пік,
розвантажились
основні
маршрути за рахунок но
вих... Але ж увесь цей
транспорт повинен регулгоно й вчасно ремонту

ліпшення якості комуналь
ного обслуговування на
селення є розвиток вироб
ничих баз комунальних
підприємств. В нинішній
п'ятирічці передбачається
реконструкція комбінату
залізобетонних
виробів
облрембудтресту, завер
шимо будівництво вироб
ничих баз спеціалізовано
го ремонтно-будівельного
управління тресту і Кірово
градського
водоканалу,
будуватимуться нові бази
дорожно - експлуатаційної
дільниці міськкомунгоспу
і багато іншого.
Плани вагомі, але, на
жаль, нас нерідко підво
дять
деякі підрядники.
Трест
«Олександріяважбуд» і трест «Кіровоградсільбуд», наприклад, си
стематично не виконують
планів будівництва об'єк
тів комунального госпо
дарства. Так, з 1975 року
продовжується
будівни
цтво каналізаційної насос
ної станції № 6 в Олек
сандрії. Неякісно виконані
в 1977 році роботи призу
пинили її будівництво. За
раз замовник змушений
вносити зміни в проектнокошторисну документацію
об’єкту, тому що міняю
ться ГОСТи на обладнан
ня, устаткування та буді
вельні конструкції. За ми
нулі 12 років капітало
вкладення освоєно тільки
наполовину.
У Бобринці трестом «Кіровоградсільбуд» з 1980
року ведеться будівництво
водопровідних
очисних
споруд. За шість років на
цей
об’єкт направлено
державних коштів у 2 ра
зи більше його вартості.
Але й досі споруди й на
половину не готові до
експлуатації.
За рядками
проекту
Основних напрямів ко
мунальники бачать кон
кретні й грандіозні плани.
Плани, які треба втілюва
ти в життя — п’ятирічка
взяла вже розбіг.

Розмову вів В. БОНДАР.

РУБЕЖАМ-КОНКРЕТНІСГЬ

І ВАГОМІСТЬ
Зміст конкретних рубе
жів, прийнятих на мину
лий рік, зводився в основ
ному до створення комсо
мольсько-молодіжних . ко
лективів, переведення їх на
прогресивну, бригадну фор
му організації і оплати
праці, удосконалення пи
тань внутріспілкової ді
яльності, організації суботппків, конкурсів нрофмайстерпості. Конкретними
справами були обладнання
стрілецького тпру і оформ
лекня па території заводх
алеї «Комсомольська сла
в а».
Хід виконання конкрет
них рубежів заслухову
вався па засіданні ко.міте
ту комсомолу, а ного сек
ретар періодично звітував
про їх виконання перед
бюро Кіровського райкому
комсомолу. 1 нині відрад
но заявити, то паш комі
тет" практично з усіма
своїми
зобов’язаннями
справився.
Та чи задовольняє нас
якісний рівень їх вико
нання? Думаю, є резон по
ділитися щодо цього свої
ми міркуваннями.
Важко виділити ті рубе
жі, які виконувались би
легко. Особливо це сто
сується внутріспілкової ро
боти. Так, нам вдалося
зменшити кількість спіл
чан, які вибули без зняття
з обліку (із 10 до 6) і тих,
хто не стоїть на комсо
мольському обліку — з 19
до 12). Але результат міг
бути кращим. Справа в то
му, що відділ кадрів і бух
галтерія заводу не завжди
розуміли наші труднощі,
звільнюючи з роботи або
приймаючи молодь без
узгодження з комітетом
комсомолу. Неодноразові
розмови з керівниками цих

підрозділів, заступником
директора по кадрах, кри
тика на їх адресу на заводе ьк і й
комсомольській
конференції
очікуваного
результату не дали. Тільки
недавно, після того, як на
засіданні парткому комі
тет комсомолу заслухали
по внутріспілковій роботі і
партком прийняв постано
ву — внкоріпитп
факти
прийому і звільнення з ро
боти молоді у віці до 28
І
багато говорять
ИН!
про сибір критерію
1 оцінки
роботи комсо
мольських
організацій.
Частково відповідь на цс
питання дає робота за
методом конкретних ру
бежів, покликаних до
помогти номітетові комсо
молу в потоці справ ви
ділити головні напрями
своєї роботи, а також на
дати роботі комсомоль
ської організації не «па
перового». а конкретного
характеру. Сьогодні про
хід виконання конкрет
них рубежів на 1985 рік
комсомольською органі
зацією заводу «Гідросила» розповідає секретар
комітету комсомолу під
приємства Микола ЦИ-1
ТУЛЬСЬКИЙ.
і

років без згоди на те ко
мітету комсомолу — намі
тились
позитивні
зру-.
шення.
Тепер про прийом у чле
ни ВЛКСМ. Наш комітет
іноді у гонитві за цифрою
допускав тут формалізм.
Так, у квітні—травні ц. р.
в лави було прийнято
О. ’Чому і Г. Славннського.
А через три місяці першо
му за зловживання спирт
ним винесено комсомоль
ське стягнення, а другого
в минулому місяці виклю
чено з комсомолу. Зроби
мо відповідні висновки.
Окремо хочеться зупшшнитнсь на питаннях участі
комсомольців безпосеред
ньо у виробничій сфері.
Лише 3 пункти рубежів із
і 7 стосувались саме цьо
го. Такс співвідношення, як

тепер стає зрозумілим, не
може вас влаштовувати.
У конкретних рубежам
роботи комітету комсомо
лу, певно, головними пунк
тами повинні бути такі:
1. Добиватись, щоб усі
комсомольці
виконували
змінні завдання.
2. Добиватись підвищен
ня продуктивності праці
серед комсомольців і моло
ді на ... процентів.
3. Брати активну участь
у питаннях економії і бе
режливості, довести комсо
мольський рахунок еконо
мії до ... тисяч карбованців.
Саме в цьому напрямі
па адресу комітету комсо
молу було висловлено най
більше критики на минулій
звітно-виборній
комсо
мольській конференції за
воду.
Якісний склад секрета
рів комсомольських орга
нізацій з правами первин
них і групкомсоргів. Саме
слово «якісний», здавало
ся б, говорить за себе. Чо
мусь (у силу інерції, ма
буть) у нашому розумінні
це тільки трудовий стаж,
освіта, партійність — і все.
Жодного слова — про ді
лові якості. Певно, більше
уваги треба звертати на
якість роботи комсомоль
ських ватажків, а не на їх
анкетні дані і не гнатися
за формальними показни
ками, які, в підсумку, не
відображають роботу комсо м ол ьс ьк і і х орга нізаці й.
Ось такі проблеми. Під
сумовуючи сказане, наго
лошу, що практика прий
няття конкретних рубежів
усе ж себе виправдовує.
Тільки треба удосконалю
ватись у питаннях конкрет
ності і корисності тих чи
інших рубежів. Саме тоді
вдасться підняти якісний
рівень усієї комсомоль
ської роботи.
М. ЦИГУЛЬСЬКИЙ,
секретар комітету ком
сомолу ордена «Знак
Пошани» заводу «Гідросила».
м. Кіровоград.

Ксмссмсльськс-молодіжний колектив працівників їазльні від ресторану стан
ції Знам'янка — один із нращих у районі. І не тільни тому, що КМК п'ятирічку
виконав на два місяці раніше, а швидше всього через те, що дівчата якісно і швид
ко обслуговують. За смачні обіди, запашні тістечна і коржики (кондитерських ви
робів тут випікають 20 найменувань) дянують відвідувачі керівникові Г. І. ШАКУЛІ, комсоргові Марині ПОПОВІЙ і всім кухаркам та офіціанткам.
Фото в. ГРИБА.
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«ВІТРИЛ»

ОГЛЯД ЛИСТІВ

ВИБІР
НА ВСЕ
ЖИТТЯ
Розмова про вибір про
фесії, яку веде на свої.';
сторінках газета, зацікави
ла багатьох читачів. Як
доказ тому — редакційна
пошта. Сьогоднішні школя
рі звертаються за пора
дою, їх цікавить, <е мож
на набути тієї чи іншої
спеціальності.
А тим, хто вирішив ста
ти кваліфікованим робіт
ником, краще за все піти в
ПТУ. Тут ви отримаєте
глибокі і всебічні профе
сійні навики і вміння. А як
що ви прийдете в училище
після восьмого класу, то
здобудете тут і середню
освіту. Окрім того, в су
часному ГІТУ ви зможете
розвивати і свої творчі
здібності. Чисельні гурт
ки, клуби не дають нудь
гувати дівчатам та хлоп
цям.
«Мене зацікавила і схви
лювала статт^хОбираємо
долю», яка була опублі
кована в жовтневому ви
пуску «Вітрил». 1 я звер
таюся до вас за пора
дою — якою
професією
мені оволодіти, щоб пра
цювати на селі, і де
її
можна придбати?» — пи
ше в редакцію Вікторія
Білевич з села Бандурове.
Вікторія вчиться у вось
мому класі і розуміє, що
вибір погрібно зробити за
раз, щоб до кінця навчаль
ного року твердо знати,
де продовжити навчання.
Є чимало цікавих і сучас
них спеціаліластей, Вікто
ріє, які так4К)бхідиі в се
лі. І и можейРстатн садів
ником, квітникарем, бджо-

но для оволодіння такою у
технікою,
як
комбайн І
«Дон», який, до речі, ско- [
ро з'явиться і в наших [і
СПТУ.
І
А Галина Шевченко 'зі
Новоукраїнського району П
хоче стати в'язальницею, у
Хороших фахівців з цієї В
спеціальності готує Кіро-Я
воградське СПТУ-18.
З 115 спеціальностей,
яких вчать у профтехучи
лищах, можна вибрати на
будь-який смак. Ірина Богус, школярка з Олександ
рії, мріє стати кондите
ром. Що ж, вибір непога
ний. Професія потрібна, її
плоди щодень потрапля
ють на наш з вами стіл, і
ми від душі
говоримо
«Спасибі!» майстрам кон
дитерської справи. Цю спе
ціальність можна набути
в
СПТУ-15
обласного
центру. Але, Ірино, май на
увазі, що вступити в проф
техучилище на таку спе
ціальність можна лише з
середньою освітою. Існує
й конкурс, отож потрібно
вчитися добре.
З кожним роком все
більше користуються по
пулярністю у молоді склад
ні радіотехнічні і електро- В
технічні
спеціальності.
Училища, в яких вони ви
вчаються, мають хорошу
базу, добре підготовлених
викладачів. Не випадково
там буває конкурс. Цього П
року, приміром, в Кірово-1
градське СГІТУ-9 на спе-1
діяльність
радіомеханіка
брали випускників серед
ньої школи з середнім ба
лом в атестаті 4,6.
З нового року почне на
бір нове училище в м. Олек
сандрії, базовим підпри
ємством якого буде елек
тромеханічний завод. Во
но готуватиме наладчиків
робототехніки, операторів
потокових
автоматичних
ліній. А в Олександрійсько, і
му СПТ.У-1, де вчаться І
майбутні машинобудівни-1
кн, обладнується перший в І
області дисплейний клас. 0
У навчальних майстернях
цього училища, як і в де
яких Інших, встановлені
верстати з числовим про-

МИНУЛОМУ випуску
«Вітрил» читачам була
запропонована
дискусія
на тему «Сучасна людина:
яка вона?». Листи читачів,
які надійшли до редакції,
дають хороший матеріал
для цікавої і серйозної
розмови. Можливо тому,
що погляди наших читачів
багато в чому розходяться.
«Перш за все» — таки
ми словами розпочинає
ться кожна відповідь. І
вона повністю дає право
вважати ці слова еквіва
лентом «головне». Отже,
яка ж ти, сучасна людино?
«Перш за все, — пише
дев’ятикласниця Захарівської середньої школи Ок
сана Галета, — це людина,
яка йде в ногу з часом,
дивиться вперед, не від
ступає перед труднощами.
Це людина, яка вірить у
майбутнє».
Володимир
Абиякий,
учень Знам’янського
за
лізничного СПТУ, вважає,
що сучасна людина повин
на бути ідейно й політич
но загартована, отримати
міцне трудове та мораль
не виховання.
«Перш за все — це лю
дина з непоганими зов
нішніми даними, яка вміє
одягнутися хоча б не за
«фірмою», то зі смаком,
яка вміє постояти за себе,
як розумово, так і фізич
но, яка добре орієнтується
у всіх проблемах сучасно
го життя, але трохи егоїс
тична» — така думка де
сятикласниць з Кіровогра
да Лариси та Оксани (пріз
вищ дівчата не вказали).
Вже цих трьох відпові
дей досить, аби зрозуміти:
одні головними в сучасній

У

людині вважають внутріш
ні якості (характер, думки,
помисли), для інших «вся
сіль» — в зовнішніх при
надах (красі, в «фірмово
му» одязі).
Зараз помилиться той
читач, який подумає, що
далі
оті «інші» будуть
ганьбитися. Не перечу, і
з нами погодиться багато

ПРОДОВЖУЄМО
РОЗМОВУ

ЯКА ТИ,
СУЧАСНА ЛЮДИНО?
хто, вміти одягатися —
теж важливо і потрібно.
(Пам'ятаємо усі слова Че
хова про те, що в людини
повинно бути все пре
красне). Люда Матвійчук
з Кіровограда це розуміє
так: «Головне не у вар
тості одягу і сулермодності, а у вмінні правильно
знайти те, що тобі до ли
ця, що пасус до того чи
іншого випадку».
Отож, у нас вимальовує
ться два портрети сучас
ної людини. Перший, де
більше цінують внутрішні
якості, виглядатиме
так:
це людина далекоглядна,
працьовита, яка весь час
знаходиться в гущі подій,
морально здорова і полі
тично грамотна, з почут
тям смаку. Другий порт
рет намалювали Лариса та
Оксана. Тут також цінують
внутрішні якості, але вже
після зовнішніх.
Серед інших питань, на
які давали відповідь чита-

ОСОБИСТЕ

ТЯГАР З ДУШІ
Десятий клас. Дві подру
ги. Два почуття до одно
го хлопця — в однієї люу другої...
1 його ненавиджу за
те, що він ображає мою
It Л Ч П УГ V - ■ »1 И> II 11 '.It У І- о .1.1-
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чі, потрібно було поясни
ти значення вислову «Уміє
жити». Відповіді,
може,
не прямо, але все-таки ви
значали деякі риси сучас
ної людини. Адже вона,
справді, повинна вміти жи
ти.
«Уміє
жити, — пише
В. Абиякий, — це коли
людина вміє все робити,

місця ні любові, ні дружбі.
Мабуть, усе було трохи
не так. Може, Люда надто
часто виходила з терния
без достатніх на те Об
став, через свою нестрим.шісіь. У твоєму листі,

яка всебічно
розвинута
(співає, танцює, займається
спортом, читає, малює і
т. д.). Але, на жаль, є
люди, які «вміють жити»
за рахунок хитрості, інших
людей і основне для них
гроші». Повністю згодна з
Володимиром і Оксана Га
лета. Зате Оксана та Лариса
розуміють це по-своєму:
«Це значить він (візьмемо
чоловічий рід) закінчив
престижний інститут, у ньо
го цікава робота, він ро
зумний, вміє забезпечити
себе і свою сім'ю, він на
хорошому рахунку на ро
боті, у нього цікаві друзі,
серед яких він має авто
ритет».
Значить, до наших порт
ретів додаються ще деякі
мазки. Перший доповнить
захоплення спортом, літе
ратурою, мистецтвом, ДРУ
ГИЙ — диплом з престижного(!) вузу, а потім вже
розум, хороший рахунок
на роботі і т. д. Все нама

льовано в холодних стри
маних фарбах, віє «холод
ним» розрахунком. «А де
ж кохання? Де святе ко
хання, — пише Люда Мат
війчук, — яке описують в
книжках, показують у фільмах? Ми в своїх серцях занадто мало залишаємо для
нього місця і забуваємо
про доброту». Ще два
штрихи до першого порт
рета — бути добрим і вмі
ти кохати.
«Чи вважаєш ти своїх
батьків сучасними?» — це
питання ми недарма винес
ли на сторінки газети. Від
повідаючи, учасники дис
кусії виділяли ще деякі
риси сучасної людини. Во
лодимир
Абиякий,
на
приклад, вважає свою ма
тір не зовсім сучасною, бо
вона мало читає, дивиться
телевізор. Але поважає її
за те, що ціле життя вона
допомагає іншим, ніколи
не залишає людей в біді.
Оксана
Галета
вважає
жає своїх батьків сучасни
ми, значить їм притаманні
ті риси, які вона назвала.
Лариса та Оксана теж вва
жають батьків сучасними,
бо «вони нас гарно одяга
ють, прекрасно нас у всьо
му розуміють. Звичайно,
ми сучасніші, і аргументу
вати свою точку зору не
потрібно, тут і так все яс
но і зрозуміло».
Наклавши останні штри
хи з щойно наведених від
повідей, ми отримали два
портрети сучасної люди
ни. І який з них кращий і
ймовірніший, який більше
і точніше показує сучасну
людину, судити вам, ша
новні читачі. Чекаємо лис
тів.
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«Ми з подругами вчимо
ся в 10 класі. Нам дуже
подобається професія ви
хователя, але куди вступи
ти, ми не знаємо. І. Про
дай, О. Дунаєвська, Т.Давидяк».
«Я хочу стати виховате
лем у дитячому садку.. Роз
кажіть на сторінках газе
ти, де в Кіровоградській
області можна заочно за
кінчити педагогічне учили
ще. Віра Ч.».
Цю професію-можначздобути в Олександрійському
педагогічному
училищі.
Навчатися можна і стаціо
нарно, і заочно. Приймаю
ться особи, які мають се
редню освіту.
Адреса училища: •312900,
м. Олександрія, вул. Діб
рови, 25.
* * *

«В цьому році я закін
чую 8-й клас. Дуже хоті
лося б знати адреси юри
дичних технікумів. З пова
гою С. Журуєва».
На Україні є лише один
юридичний технікум, який
готує фахівців за спеці
альностями: правознавство
та облік у системі соціального-забезпечення; бюд
жетний облік. У технікумі
е заочний відділ з таких
самих
спеціальностей.
Приймають осіб, які закін
чили восьмирічну або се
редню школу.
Адреса технікуму: 250016,
м. Чернігів-16, вул. Лені
на, 116.
* * *

Восьмикласник А. Добровольськин з Олександрівського району запитує,
в яких містах знаходяться
морехідні училища.
В м. Одесі є три такі за
клади. До морехідних учи
лищ
Міністерства мор

ського флоту СРСР та Мі
ністерства рибного госпо
дарства СРСР приймають
лише осіб з середньою ос
вітою.
’ Після
восьми класів
можна вступити до Оде
ського морехідного учили
ща технічного флоту. (Спе
ціальності: гідротехнічне
будівництво; експлуатація
суднових силових . устано
вок;
днопоглиблювальні
роботи і судноводіння тех
нічного
флоту; морське
судноводіння).
Адреса училища: 270014,
м. Одеса-14, вул. Енгель
са, 40.
* * *

«Нам дуже подобаєтьсяпрофесія економіста», —
пишуть випускниці з Новгородківського
району
Н. Антоненко та 1. Момот. — Скажіть, чи існує в
КІСМі економічний фа
культет».
Такого факультету не
має. Але цього навчально
го року в Кіровоградсько
му інституті сільськогос
подарського машинобуду
вання прийматимуть доку
менти на нову спеціаль
ність — бухгалтерський об
лік і аналіз виробничої ді
яльності.
♦

♦

*

«Я з дитинства люблю
кроїти, тому після восьми
класів вирішила стати за
крійницею. Але не знаю,
де є училища, в яких я мо
жу набути цієї професії.
Олена Чумоченко».
Закрійниць готує Кіро
воградське СПТУ-18. Але
саме на цю спеціальність
приймаються особи з тру
довим стажем на швейно
му виробництві і за на
правленням підприємства.
Після 8-ми класів мож
на у цьому ж навчальному
закладі здобути спеціаль
ність кравчині широкого
профілю. Навчання — два
з половиною роки.
Адреса училища: м. Кі- І
ровоград, пров. Театраль
ний, 8, СПТУ-18.
І

ДОСВІД

А на закінчення—
смачна каша

У 1981 році в-Знам’янській середній школі-№ З
почав діяти експедиційний
загін
«Меридіан», який
зразу ж включився в ро
боту Всесоюзної турис
тично-краєзнавчої експе
диції піонерів та школярів
«Моя
Батьківщина
—
СРСР». З семи маршрутів
експедиції
меридіанівці
обрали ось
цей — «Від
ГПО — до туристської-майстерності».
Учасники загону «Мери
діан» виконують завдання
міського штабу експеди
ції, розробляють маршру
ти
мандрівок вихідного
дня, походів для виконан
ня нормативів на значок
«Юний турист» та аТурист
СРСР».
Із
цими
завданнями
школярі успішно справ
ляються. Ось тому при
клад: всі вони виконали
нормативи на значок «Ту
рист СРСР», а 35 значків
«Юний турист» на грудях
шестикласників — теж за
слуга меридіанівців. Вони
також стали ініціаторами
проведення в школі на
прикінці
кожної чверті
Дня здоров’я у вигляді по
ходів по рідному краю. Це
вже традиція.
Мета таких походів-змагань не тільки в тому, аби
навчитися
користуватися
топографічною
картою,
набути туристських нави
ків, виконати нормативи.
Сергій Недяк, Едуард
Дегтяр, Сергій Кліпацький,
який, до речі, був неод
норазовим призером мі
ських та обласних турис
тичних змагань, вже мо
жуть поділитися з товари
шами своїм досвідом про
відника, вмінням орієнту
ватися на місцевості.
Кожного разу завершує
такі походи
«найсмачні
ший» конкурс: в майстер
ності сперечаються кашо|
вари.
'
О. МАЛИЦЬКИЙ.
м. Знам'янка.

сільськогосподарську тех
ніку.
Та н хлоііиЯ які в май
бутньому стануть механі
заторами, не шкодують
про свій вибір. Особливо
сьогодні, коли науковотехнічний прогрес на очах
змінює характер сільської
праці. Тому вже нинішньо
го року в ПТУ, наприклад,
почалося вивчення основ
комп’ютеризації і обчислю
вальної техніки. Це потріб-

Урони трудового виховання
вами професії.

і

ти прогресивні форми ор-!
ґаиізації праці, насампе- В
ред, всебригадні. Після і
ПТУ ви прийдете на під-1
приємства, будови, в кол- В
госпн і радгоспи не бояз- І
кнми учнями, а грамотнії- и
ми фахівцями, здатними В
виконувати складні вироб
ничі
програми, активно
впливати на організацію
виробництва і суспільне
життя колективу.
Н. ПТАШКІНА.

знайомлять учнів з осно
Фотохроніка ТАРС.

була неправа». А чому не
допустити,
що подрар
твоя і буває неправа, фдрячу наламає дров і страж
дає саме через це, а не то
му, що хлопець справді її
образив. Тоді хай серйоз
но перегляне свою пове
дінку.
Ще ти, Наталко, пишеш:
«Хочеться, щоб юнаки бу
ли уважними до дівчат, ні
коли їх не ображали, бо
цим самим нони принижу
ють і себе, і своїх батьків,
котрі їх не змогли пра
вильно виховати. Сміятися
над людиною, що тебе
любить — велика під
лість». Правильно пишеш.
І якщо підлість хлопця аб
солютно доведена (тільки
не тобою і не ще ки
мось із друзів, а коли
Люда сама в цьому пере
свідчилася), то обірвати
стосунки було б правиль
ним кроком. Важко? Так.
Але ж це, можливо, не на
завжди. Обривати слід не
щоб «провчити», а щоб
навчити. Людина ж із ча
сом
змінюється. Буває,
спілкуєшся тісно з кимось
і здається, що зможеш без
цієї людини обійтися. Ніби
заколисуєшся її присут
ністю, не боїшся втратити.
1 лише коли втрачаєш, ро
зумієш, і то, може, не од
разу: ні, не обійтися. 1 ро
зумієш: треба було не так
з тією людиною обходити
ся. Може, з хлопцем так і
трапиться. Хай себе пере
вірить і Люда, не виклю
чено, що з часом вона від
чула б полегшення, скину
ла б тягар із душі.

священній дружбі, поясІ'.лЬНИ це тим, іцо Людмилумісяць була в бабусі.
Чому юнак, котрий недостойнпй цієї чудової дів
чини, завдає їй такого бо
лю? Багато подруг ка
жуть: «То хай залишить
його, провчить». 1 я за це,
але бачу, що їй усе без
нього здається мізерним,
нікчемним. Як же бути?
Наталя Т., Маловисківськнй район».
Наталко! Щоб щось ра
дити, треба знати обста
вини справи, а в твоєму
листі лише обурення і спів
чуття, а фактів немає. Як
саме Людмилин хлопець
зрадив дружбі? Залишив
у біді, обманув, відступив
ся від даного слова, віді
йшов від хороших принци
пів, зганьбив дівчину при
вселюдно чи сколрометував поза очі — ось що є
зрадою. Коли ж щось ста
лося за Люднної відсут
ності і вона про це дізна
лася через треті руки —
це ще нічого не доводить.
А взяти, Наталко, твої
слова «завжди принижує,
веде безглузді розмови».
Як це завжди — всі ті ро
ки, що вони дружать?
Важко повірити, що мож
на це терпіти довго і дов
го мати до такої людини
добрі почуття, тим більше
кохання, яке органічно не
терпить будь-якого за
зіхання на свою чистоту.
Куди б воно й ділося, як
би хлопець ображав Люду
постійно. Боляче було б
тільки спочатку, потім же
в її душі поселилася б зне
вага, поряд з якою нема

Як навчитися

X'.

говорити?
*
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середньої школи № 2 звітує голова ради дружини імені
На засіданні комітету комсомолу Новгородківської
Валі Котина, дев'ятикласниця Алла МУЗИЧНО (на знімку), Мова не тільки про справи піонерські. Як член шкільної
виробничу
виробничої бригади, Алла розповідає і про роботу свого колективу. Адже минулого рону шкільну
бригаду, як найкращу в області, нагороджено перехідним Червоним прапором обкому партії і облвиконкому та
вимпелом обкому комсомолу.
шкільної бригади Ленінабадсьної
Вже п’ятий рік цей колектив пов’язує міцна дружба з членами виробничої
.
“. Кожного
............. літа
' -і приїжджають азербайджанські
середньої школи Шимахинсьного рзйону Азербайджанської Г
РСР.
винограду «в Азербайджані не обходиться без
школярі працювати на полях району, і вже котрий раз збирання пиилгпапи
Фото С. ФЕН ЕННА.
учнів Новгородківсьної школи.

В ЗАПИСНУ КНИЖКУ

★ Слова й діла показу
ють всім, хто є ким.
(Португалія).
★ Той порожнісінький,
хто собою лише повен.
(Англія).
★ Хто багато читає, той
багато знає.
★ Без книжок вчитися—
як решетом воду черпати.
(Німецька мудрість).
★ Відклав назавтра —
відклав назавжди.
★ Біда тому, хто чекає
останнього дня.
(Ірландія).

«ВАМ ЩЕ
СЛУЖИТИ...»
десятих класів ПеУЧНІ
регонівської середньої
школи довго пам'ятати
муть зустріч, яку органі
зувала для них класний
керівник 10-Б класу Л. А.
Юрченко. У школу при
йшов не тільки колишній
учень, а й вчорашній сол
дат, який виконував свій
інтернаціональний обов’я
зок на землі Афганістану.
За сумлінне несення служ
би, за мужність і відвагу
Олег Грановський наго

роджений медаллю «За
бойові заслуги».
— Вам ще служити, —
говорив він до хлопців,—
ви майбутні захисники Віт
чизни. Тож виховуйте у со
бі високу політичну свідо
мість, вольові якості, хо
робрість, мужність, рішу
чість, спроможність іти на
самопожертву.
Вслухалися десятиклас
ники в кожне слово свого
старшого товариша, роз
питували, цікавилися особ
ливостями
солдатської
служби. Адже через рік—
два усім сьогоднішнім де
сятикласникам доведеться
нести службу.

М. ЧУБ.
Голованівський район.

а

— Тим більше потрібно
коі іграшки. Добре, Олю,
діло
зробити — зібрати
ти зробиш собачку, а ти,
металолом. Нехай
потім
Катю, зайця з «Ну, постри
згадують: ось це був 10-Б!
вай!». Тільки іграшки по
У 8-А
трібно робити разом з Я пропоную: пішли в га
ЙШЛИ
ражі. Там валяється кузов
підшефними.
комсо
|
Після зборів Лужайкіна від «Запорожця»...
мольсь
секретаря
підійшла
До
кі збо
— Далеко на ньому не
комітету комсомолу шко заїдеш! Ось на будівництві
ри. Сло
ли:
во взяла
драмтеатру появився гу
— У мене прохання: по сеничний екскаватор...
Іра Лутрібно, щоб хтось взяв
жайкіна.
— Ох, діти-діти! І це без
— У мене є пропозиція. шефство над нашим кла- п’яти хвилин випускники,
сом.
Давайте візьмемо шеф
майбутні завсекціями і ви
ство над першокласника
конроби... Дімко, в тебе ж
ми!
мати буфетницею на ме
Ні, Колю, змагатися з
талургійному
комбінаті
ними по перетягуванню ка
працює!
—Дівча
ната ми не будемо — во
та, хлоп
— Ну, працює.
ни ж маленькі. Будемо їх
— То нехай вона завтра
ці,
а
що,
привчати до праці, пояс
принесе маленьку довінювати уроки, ходити з ни
коли ми
дочку: так, мов, і так, учми в цирк, кіно, зоопарк...
підемо
ні 10-Б класу зібрали
і
Ну що ви? Ходити буде
в денд
здали 147 тонн металомо самі, без батьків. На
ропарк?
брухту. Прямий конвейєр:
вчимо
дітей
малювати,
пустир — домна. Перше
організуємо
виставку... Як-немісце нам забезпечено! А
Гришо, папір і кольорові
як, а ос
зараз — хто куди...
олівці можна купити в ма танній рік у школі. Ще
О. ПЕРЛЮК.
газині.
трошки — і розлетимося
Організуємо гурток м’я- хто куди...
м. Кіровоград.

Проблема шефства

Без п’яти хвилин

ЩО...
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...Джордж Стефенсон (Стівенсон) (1781 —1848), ви
датний англійський винахідник, конструктор парового
локомотива, був самоуком. Лише у вісімнадцять ро
ків Стефенсон вперше взявся за буквар. Зате у де
в’ять років, працюючи пастухом у багатої поміщиці,
Джордж сам змайстрував на річці млинове колесо,
а поруч — маленьку колійку з дерев’яних рейок.
А на другий рік служби у поміщиці малий Стефен
сон зробив діючу модель шахтного підйомника. 1 що
найважливіше — його рухала «парова машина».
★ * *
...Жадоба до знань у малого Леонардо да Вінчі
(1452—1519) з’явилася завдяки... черепашці.
Якось високо в горах, куди рідко забиралися люди,
Леонардо натрапив на зяючий чорний отвір печери.
Цікавість переборола страх, і Леонардо сміливо ру
шив уперед. Очі поступово призвичаїлися до темно
ти, і хлопець почав розпізнавати осадові шари па сті
ні печери.
Раптом в одному з шарів'він помітив черепашку —
маленьку білу черепашку, яких на березі моря тися
чі. Як вона опинилася в печері, Леонардо не знав.

Хлопцеві аж хотілося плакати від безсилля н безпо
радності перед таємницями природи.
Відтоді він став завзятим читачем книжок. А усе,
що найбільше зацікавлювало його, — пелюстки кві
тів, голівки польових ящірок, коників — він малював.
Та Леонардо да Вінчі став не лише видатним іта
лійським художником, великим живописцем, скульптотором, архітектором, мистецтвознавцем епохи Відрод
ження. Він зробив чимало цінних відкриттів у галузі
техніки, особливо у військово-інженерній справі та
гідротехніці.
★

*

*

...Перші уроки грамоти М. Ломоносову (1711 —1765)
давав церковний диякон Семен Сабельников. Пізніше
Михайло обміняв .мисливський ніж із різьбленою ко
лодочкою з кості моржа на стару слов’янську грама
тику Смотрицького і арифметику Магницького. Та й
цих знань виявилося замало. 1 він, таємно від батька
й мачухи, вирішив продовжити навчання в Москві, в
Слов’яно-греко-латинській академії.
Наприкінці 1730 року все вже було підготовлено
для втечі. Опівдні морозного зимового дня возії з нанавантаженими санами мороженої риби, яку мали
доставити в Москву, вирушили в дорогу. А вночі, ко
ли всі в домі поснули, Михайло одягнув два каптани,
довгий теплий кожух, узяв сухарів за пазуху, захопив
дві свої книжки і пішов по санному сліду.
Аж на сімдесятому кілометрі наздогнав він валку
на постої. 1 так, ступаючи за саньми, Михайло Ломо
носов добрався в половині січня 1731 року до Москви.
Тут, видавши себе за сина зубожілого дворянина, він
вступив до академії.

твш "“К\ І
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чистильщик
Жуліо Бартоло Веласкес
Корадо,
гватемальський
хлопчик, народився у 1974
році, у тому самому році,
коли в його країні розпо- У
чався продаж нового аме
риканського
туалетного
мила з етикеткою .Права
людини».
Про себе Жуліо розпо
відає так:
— Мені вже дванадця
тий рік. Але я не вмію ні
читати, ні писати. Я ніко
ли не був у школі. У бать
ків не було грошей, щоб
платити, за моє навчання.
Мати пере білизну для ба
гатих сімен. Моїй сестрі '
вже восьмий рік, але вона
також не ходить до шко
ли. Моєму братові чотир
надцятим рік. Він зароб- З
лчє на життя так само, як Я
і я — чистить взуття не- а
рехожим. У день ми за- в
робляємо тільки на один я
дешевий обід. Адже поло- я
вину заробленого я від
даю хазяїну ослінчика з
набором кремів для взут
тя. Він коштує у п’ять ра
зів дорожче, ніж мій ден
ний заробіток, і я ніяк не
можу назбирати коштів,
щоб придбати й собі тако
го ж.
Коли я виросту, хочу З
одержати роботу тесляра. Я
Мені дуже вона подобається.
(АПН).

З

Мабуть, всі помічали, що
на комсомольських збо
рах, політінформаціях та
й інших заходах, чомусь
завжди виступають одні і
ті ж учні. На місці, за пар
тою чи столом, кожен з
сусідом обговорює допо
відь, вносить якісь пропо
зиції, а от взяти слово не
наважується. Чому? Бої
ться? Розгублюється? Мож
ливо.
Я завжди заздрила тим,
хто вміє чудово володіти
словом, впевнено виступа
ти на зборах. Ніколи не
забуду, як колись вразив
мене виступ десятикласни
ці Я. Шерешлюк (нині во
на вчиться в педагогічно
му училищі). На шкільній
конференції, які часто в
нас проводяться, вона го
ворила вільно і зрозумі
ло, вміло і швидко реагу
вала на кожну неточність,
переконливо
спростову
вала її. А ми, тоді дев'я
тикласники, не могли ві
дірватися від
листочка,
щоразу заглядали в ньо
го. І куди там до думки—
в словах плуталися.
Цього навчального ро
ку ми, вже як десятиклас
ники, брали участь в кон
ференції, присвяченій 65-й
річниці промови В. І. Ле
ніна на III з’їзді ком
сомолу.
Готувалися всі.
Я просиділа три вечори,
взяла в бібліотеці потріб
ний матеріал, знайшла до
датковий, назбирала
ба
гато цікавих фактів. Та...
на конференції так і не
виступила.
Розгубилася,
не знала, як розпочати
свій виступ. Не по собі
стало: «Невже так і не на
вчуся?».
...Кілька разів перечиту
вала написане, а потім
уявила перед собою 8-й
клас, де я повинна прово
дити політінформацію, і
почала розповідати. Політінформація
пройшла
добре. Я вперше говори
ла перед аудиторією без
жодного папірця перед
собою, навіть не дуже хви
лювалася. Потім виступа
ла і на комсомольських
зборах, і на конферен
ціях.
Готуючись до виступів,
затрачала все-таки багато
часу. Та зовсім не шко
дую, бо усе це не пропа
ло даремно: я навчилася"
володіти
словом. Адже
без наполегливої праці,
без роботи над самим со
бою нічого досягти не '
можна.

Л. ЗАПОРОЖЧУК,
учениця Гайворонської
СШ № 1.

«Молодий комунар»

--------- 4 crop.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «.Час». 8.40 — Від
гукніться. сурмачі! 9.10 —
О. Островський. «Тепленьке
місце*. Фільм-внстава Росій
ського драматичного театру
Литовської РСР. 11.45 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «Далеке — Слизьке». До
кументальні
телефільми.
15.40 — Зустріч з Олександ
ром Гріном. 16.25 — Новини.
16.30 — «Південна Африка:
пульс свободи». Теленарис.
17.05 — В концертному залі
— школярі. 17.45 — Науко
во-популярний фільм «Наука
агропрому». 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Назустріч
XXVII з’їзду КПРС. Програма
телебачення Азербайджан,
ської РСР.
21.00 — «Час».
21.40 — Документальний те
лефільм. 21.50 — Баскетбол.
Кубок володарів кубків. Чо
ловіки. «Хувентуд» (Іспанія)
— ЦСКА. 22.30 — Сьогодні у
світі. 22.45 — Вечірній кон
церт.
А ут
10.00 — Новини. 10.20 —
Народна творчість. 10.40 —
Сеанс документального і на
уково-популярного
кіно.
11.40 — Шкільний екран. 10
кл. Українська література.
12.15 — «Творчі зустрічі».
13.00 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний Дзві
ночок». 16.30 — «Комуністи
80-х». 17.00 — «З чистих
джерел». Фільм - концерт.
17.20 — Кінопрограма «Наш
сучасник». 18.00 — Старти
надій. 18.30 — День за днем.
(Кі| Г’Воград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 49.00 -Актуальна камера. 19.30 —
Цифри ііашого зростання.
«Тслеплакат».
19.40
Ху
дожній фільм «Високий пе
ревал». 1 серія. 20.50
ІІа
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Художній фільм «Ви
сокий перевал». 2 серія.
22.45 ---- Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Фізика. 10 клас: 9.05,
12.55 — Французька мова.
10.05 — Опера М. РимськогоКорсакова
«Снігуронька».
10.35
Шахова школа. 11.10
— В. Скотт. Сторінки життя
1 творчості. 12.10 — «Зейсьі:ий заповідник». НауковоПопулярний фільм. 12.25 —
М. Пекрасов. «Роздуми біля
парадного під'їзду». 7 кл.
13.25 — Російське мистецтво
XVII ст. 14.10 —Театр О. Пуш
кіна. 14.55 — Міжнародний
юнацький турнір з футболу
пам’яті В. Гракаткіиа. Збір
на Франції — збірна ФРН.
2 тайм. 15.35 — Новини.
18.00 — Новини.
18.15 —
«...До шістнадцяти і старші».
19.00 — Документальний
фільм. 19.10 — Ритмічна гім
настика.
19.40 — Вечірня
казка. 19.55 — Міжнародний
юнацький турнір з футбо
лу пам'яті В. Гранаткіна.
Збірна СРСР-1 — збірна
СРСР-2. 2 -гаіім. 20.35 —Рек
лама. 20.40 — Документаль
ний фільм. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Далеке не
бо». 22.4" — Новини

14.30 — Новини. 14.50- Для
радянської людний. Доку
ментальні фільми. 15.40 —
Екран збирає дррзів. Халд
ська
автономна
область
СРСР — ПівДенно-Гобійськнй
аймак Монголії — побрати
ми. 16.20 — Новини. 16.25—
фільм —- призер XI Всесо
юзного фестивалю телефіль
мів «Від колиски — на все
життя». 17.15 — Міжнародна
товариська зустріч з хокею
з м'ячем. Збірна Швеції —
збірна СРСР. 18.00 — «Робо
ту визнати незадовільною».
Про роботу партійної органі
зації Козельщинськогб ра
йону Полтавської області.
18.35 — Мультфільм. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —Світ
і молодь. 19.35 — Програма
нашого життя. Обговорюємо
проекти ЦК КПРС. 19.50 —
Телефільм «Іван Бабушкін».
1 серія. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Іван Бабуцпсін».
2 серія. 22.45 — Сьогодні у
світі.

езія О. Суркова. 17.00—Ша
хова школа. 17.30 — «..До
шістнадцяти і старші». 18.15
с- За словом — діло. 18.45 —
Сьогодні у світі- 10.00 —
Мультфільм. 19,20 — Кон
церт оркестру електромузич
них інструментів ЦТ І ВР,
19,50 — Новини. 19.55 — Те.
лефільм «Іван Бабушкін». З
серія. 21.00 — «Час». 21.40
— Документальний екран.
22.40 — Сьогодні у світі.

не зупинимося на півдорозі». 14.15 — В. Астаф’єв. По
сторінках творів. 15.00 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Кубок світу з лиж
ного спорту. Естафета 4x5
КМ. Щіцки. 18.50 — Малень
кий концерт. 19.10 — Рит
мічна гімнастика. 19.40 —
Вечірня казка. 19.55 — Між
народний юнацький турнір
з футболу пам'яті В. Гранаткіпа. Збірна СРСР-1 —

10.00 — Новини. 10.20 —
Любителям хорового співу.
10.45 — Художній фільм
«Високий перевал». 1 і 2 се.
рії. 13.00 — Новини. 13.25—
Симфонічні твори україн
ських композиторів. 16.00Новини. 16.10--Срібний дзві
ночок. 16.30 — Кінопрогра
ма «Міста і люди». 17.05 —
Фільм-концерт «Український
віночок». 17.30 — На допо
могу школі. 18.00 — Теле
фільм «Жива пам'ять». 18.30
— День за днем. (Кірово
град). 18.45 — Оголошення.
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
Обговорюємо, пропонуємо,
схвалюємо. 19.45 — Концерт
майстрів
оперної
сцени
УРСР 20.20 — Документаль
ний нідеофільм «Стосується
всіх». 20.40 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40«Зустріч з театром* 22.40—
Повніш. 22.50 — «Наші гос
ті». Концерт.
А ЦТ (II програма)
8.1’0
Гімиасткка. 8.15 —
Докуі.1-’НТ:-..".ЬННН телефільм.
8.35. 9.35
історія. 10 клас.
9.05. 13.00 - Німецька мова.
10.05 — Учням СПТУ. Астро
номія і космонавтика. 10.35.
11.40 — М. Горький. «Дитин
ство*. 6 клас. 11.05 — Ма
мина школа. >2.10 -- Загаль
на біологія. 9 клас. 12.40 —
Ботаніка. 6 клас. 13.30
Природознавство. 2 клас.
13.50 — Театр О. Пушкіна.
14.35 — Школярам про фі
зіологію і гігієну. Розвиток
психіки школяра. 15.05 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — «Відкриття без від
криттів». На\ ново-популяр
ний фільм. 18.30 — Сільська
година. 19.30 — Музичний
кіоск-. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Новини 20.20
Документальний фільм. 20.30
— Із скарбниці світової му
зичної культури. Російська
музика. 21.00 — «Час». 21.40
— В. Катаев. «Понеділок- —
день важігий». Телевистава.
22.50 — 3. Кодаї. Сонатина
для віолончелі і фортепіано.
23.00 — Новини
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16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Республіканська фізико-математична школа. 17.00 —
Концерт. 17.25 — Зелений
вогник. 18.00 — Телефільм
«Складання енергій». 18.30
— Грають гоні музиканти.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Молодіжна студія
«Гарт». 20.15 — Тележурнал
«Старт». 20.45 — На добра
ніч. діти!
21.00 — «Час».
21.40 — ВІдеофільм-вистава
«Регіон». М. Зарудний. 23.10
— Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Загальна біологія. 10 клас. 9.05. 12.55 —
Іспанська мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. М. Горький. «На
дні». 10.35, 11.45 — ІІрпродозйавство. 4 клас. 10.55 —
• Наливала».
Науково-попу
лярний фільм. 11.15—«Сім'я
і школа». Тележурнал. 12.05
- Ф. Постосвеькші. «Злочин
і кара». 9 клас. 12.35—При
родознавство. З клас. 13.00
— Розповіді про партію. «Ми

року

Співуча гілна.
Мал. В. ШУЛЬГИ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

оголошує прийом слухачів
на підготовче відділення з денною формою

навчання

за профілями —
керування
виробництвом
та
процесами обробки металів тиском:
сільськогосподарські машини;
автоматизація сільськогосподар
ського виробництва;
електропостачання промислових
підприємств, міст 1 сільського гос
подарства;
будівельні, шляхові машини 1
устаткування;
автоматика і телемеханіка;
бухгалтерський облік та аналіз
господарської діяльності.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кироесградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 00514.

Збірна Бельгії. 2 тайм. 20.35
— Кубок світу з стрибків з
трампліну.
21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Межа ба
жань». 22.55 — Новини.

8.00 — «Час».
8.40 — В
концертному залі — школя
рі. 9.20 — Телефільм «Іван
Бабушкін». З серія. 10.25 —
«Дарую тобі пісню». 11.00 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — «Людина і приро
да». Документальні фільми.
15.35 — Російська
мова.
16.05 — Повний. 16.10 —
«Ермітаж. Будови Ермітажу».
16.40 — Концерт оркестрів
народних інструментів. 17.10
— Телефільм для дітей. «Чу
деса в Гарбузяках». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Проблеми — пошуки — рі
шення.
19.45 — Новини.
19.55 — Телефільм «ІванБабушкіп». 4 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Ану. дівча
та!». 23.25 — Сьогодні у сві
ті.
А
10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.35
— Шкільний екран. 5 клас.
Музика. 11.05 — Телефільми.
11.40 — Шкільний екран. 10
клас. Російська література.
12.15 — Молодіжна студія
«Гарт». 13.00 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Неспокійні серця. 17.20 —
Телепост
па будівництві
Кримської АЕС. 17.35 — Му
зичний фільм «Хлопці з
«Орнаменту». 18.00 — День
за днем. (Кіровоград). 18.15
— «Народні таланти». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — П'ятиріч
ки крок. «Назустріч XXVII
з'їзду КПРС». Львівська об
ласть. 20.20 — Фільм-кон
церт «Ліричний дует». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Концерт май
стрів мистецтв і художніх
колективів Львівської об
ласті. 22.50 — Новини. 23.05
— Світ поезії. К. Симоиов.

А ЦТ (II програма)

До відома воїнів, звільнених з лав
Радянської Армії і Флоту

Набір провадиться па такі спе
ціальності:
технологія
машинобудування,
металорізальні верстати та інстру
менти за профілями —
промислові роботи та технологія
гнучких автоматизованих вироб
ництв,
верстати з програмним управлін
ням та системи гнучких автоматич
них виробництв,
машини 1 технологія обробки ме
талів тиском за спеціалізацією —
роботизовані системи обробки мета
лів тиском:

роман». 1 1 2 серії. 15.15 — дельников (гітара). 20.00 —
Новини. 18.00 — Новини. Вечірня казка. 20.15 — «Цей
18.15 — Для всіх 1 для кож смачний цілющий чай». Те
ного. 18.45 — Чемпіонат ленарис. 20.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею. ЦСКА — СРСР з настільного тенісу.
«Спартак». В перерві —20.00 21.00 — «Час». 21.40 — Те
— Вечірня казка. 21.00 — лефільм «Про тебе». 23.00-і
«Час». 21.40 — Фільм «Сві Новини.
доцтво про бідність». 22.45
— Новини.

А ЦТ (І програма)

▲ УТ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Світ
і молодь. 9.15 — Телефільм
♦ Іван Бабушкін». 1 і 2 серії.
11.25 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Комуністи
80-х. Документальний теле
А ЦТ (І програма)
фільм. 15,40—«Знай і умій».
8.00 — «Час». 8.40 — Ді Науково-пізнавальна пере
тям про звірят. 9.10—Фільм дача для школярів. 16.10 —
«Далеке небо». 10.15 — Світ Новини. 16.15 — <В ім'я жит
рослин.
11.00 — Новини. тя зустріти вітер бою». По

На украинском языке.
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Обсяг 0.5 друк. «PR.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Планету
збережемо для
щастя...».
Документальний
Фільм. 8.35. 9.35 — Історія.
4 клас. 9.05, 12.05 — Англій
ська мова. 10.05 — Учням
СПТУ. Загальна біологія.
10.35. 11.35 — Фізика. 8 клас.
11.05 — Поезія М. Дудіна.
І 12.35 — Фільм «Службовий

8.00 — «Час». 8.40 — II. Паганіні. Сонати для скрипки
і гітари. 9.00 — «Прості —
складні істини». Тележурнал
для батьків. 9.30 — Вистав
ка Буратіно. 10.00 — Здо
ров'я.
10.45 — Телефільм
«Іван Бабушкін». 4 серія.
11.50 — Для всіх і для кож
ного. 12.20 — Фільм-внставп
Казахського
театру імені
М. Ауезова. «Поема про лю
бов». 14.30 — Новини. 14.45
— «Шляхи до прекрасного».
КалінІнська картинна гале
рея. 15.15 — У світі тварин.
16.15 — «Співдружність».
Тележурнал. 16.45 — «Про
час і про себе». Поетична
антологія. Олександр Блок.
Читає
народна артистка
РРФСР А. Демидова. 17.00—
Концерт російського народ
ного оркестру їм. В. Андрее
ва Ленінградського телеба
чення і радіо у Великому за
лі Ленінградської філармо А УТ .
нії ім. Д. Шостаковича. 18.55
10.00 — Новини. 10.20 —
— Телефільми «План вбив
вам здоров'я. 11.15
ства в шахті». «Пута для Доброго
—
Художній фільм із суб
вбивць», із серії «Фронт без титрами.
«Дотик». 12.45 —
пощади». 21.00 — «Час». Грані пізнання.
— Но
21.40 — В суботній вечір. вини. 13.40 — «У13.30
«Музиканти посміхаються». художника». 14.25 майстерні
— Село і
23.10 — Новини.
люди. 15.05 — «Пісня скли
кає
друзів».
16.00
— Слава
А УТ
солдатська. 17.00 — Цирко
10.00 — Повніш. 10.15 — ва
програма. 17.35 — Зустріч
Ритмічна гімнастик:;. 10.40 з лауреатами
ра
— Концертний зал «Друж дянської пісніфестивалю
п м. Зелена
ба». 11.25 — Літературніш Гура (ПНР). 19.00
Акту
театр. І. Багмут. «Записки альна камера. 19.35 —
Т. Яи*^
солдата». 11.55—сДивосвіт». «Станція Антоніми». — Вист.т^^
12.45 — «Ти зійди, сонце яс
20.45
На добраніч, ді
неє». Музичний Фільм. 13.35 ва,21.00 - «Час-. 21.45 —
— Новини.
13.45 — Наука ти!
вистави «Стан
Радянської України в XI Продовження
Аптогічі;». 22.40
По
п'ятирічці. 14.15 — Нові кіш ція
ці. 15.05 - «Муха-цокотуха». вніш.
Вистава. 16.40 — Народні та
ланти. 17.30 — «Майстри гу А ЦТ (II програма)
мору». 18.45 — «Скарби му
8.00 — На зарядку славшії
зеїв України». 19.00 — Акту 8.15
— Фільм
«Свідоцтво
альна камера. 19.35 — «Со про бідність».
- Кон
нячні кларнети». 20.50 — церт ансамблю9.20
«Оці: опт».
На добраніч, діти! 21.00 — 9.30 — Документальний
те
«Час». 21.40 — Художній
10.00 — Фільм-кон
фільм «Неймовірне парі». лефільм.
«Висоти творчості».
23.00 — Новини. 23.20 — церт.
10.40 — Документальний те
О. Снрябін. «Симфонічна лефільм.
11.00 — Російська
поема».
мова. 11.30 — Телефільм *1
це все про нього». 4 серія.
А ЦТ (II програма)
12.35 — Розповідають каші
8.00 — Гімнастика. 8.20— кореспонденти. 13.05 — «Із
«Одна маги па всіх». Науко скарбниці світової музичної
во-популярний фільм. 8.30— культури».
Д. Скарлатті.
Ритмічна гімнастика. 9.00— П'ять сопат для скрипки І
Ранкова пошта. 9.30 — Наш органа. 14.00 — Чемпіонат
сад. 10.00 — «Словенські СРСР з хокею з м'ячем. «Ди
ключі». Із циклу — «На чиїй намо» (Москва) — «Динамо»
вулиці свято?». 10.35 — Му (Алма-Ата). 2 тайм. 14.45 —
зичний подарунок’. Передача Фільм-балет «Дубронськпй».
для дітей. 11.05 — Світ рос 16.00 — Документальний те
лин. 11.50 — Телефільм «І це лефільм. 16.20 — Світ і мо
□се про нього». З серія. 12.55 лодь. 16.55 — Зустріч з пись
— Документальний
теле менником А. Софроновим в
фільм. 13.05 — «Там, де на концертній студії Оставкінм,
роджуються сказання». 13.55 18.45 — Очевидне —
— Міжнародний юнацький вірне. 19.45 — Народні ме
турнір з футболу пам'яті лодії. 20.00 — Вечірня каз
В. Гранаткіна. Збірна Бель ка. 20.15 — покументальний
гії — збірна Франції. 2 тайм. телефільм. 20.25 — Чемпіо
14.35 — Музична передача нат СРСР з настільного те
для юнацтва з Колонного за- нісу. 21.00 — «Час». 21.45 —
т.У Будинку спілок. 16.35 — Так народжується музика.
Кінопанорама. 18.25 — До «Імпровізація....
імпровіза
кументальний
телефільм. ція».
18.55 — Міжнародний юнаць
кий турнір з футболу пам'я
ті В. Гранаткіна.
Збірна
СРСР-1 — збірна ФРН. 2
Редактор
тайм. 19.35 — Грають А. Фе
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
доров (балалайка) і В. Си-

Вступники подають такі докумен
ти:
заяву па ім’я ректора,
направлення встановленого зраз
ка,
характеристику, підписану керів
никами’ підприємства (військової
частішії), комсомольської і проф
спілкової організацій, завірену пе
чаткою.
документ про середню освіту
(оригінал).
витяг з трудової книжки (книж
ки колгоспника), завірений керівни
ком підприємства чи колгоспу,
медичну
довідку
(форма
№ 086/у).
шість фотокарток 3X4 см.
Вступники особисто пред'явля
ють паспорт, військовий квиток або
приписне свідоцтво, а при зараху
ванні — трудову книжну.
Прийом документів — до 20 січ
ня 1986 року.
Початок занять — у міру ком
плектування групСтрок навчання — 7 місяців.
Умови прийому

На підготовче відділення прий
мають воїнів, звільнених у запас
з лав Радянської Армії та Флоту,
за направленням військових частин,
промислових підприємств, будов,
організації! транспорту і зв'язку,
колгоспів, радгоспів та інших гос
подарств, які виготовляють планову
продукцію, при наявності позитив
них характеристик з Армії, та за
умови працевлаштування не пізні
ше трьох місяціи з дня звільнення
у запас.
Зарахування проводиться за ре
зультатами співбесіди.
Слухачі підготовчого відділення
забезпечуються гуртожитком І стн
пепдією у розмірі 40 крб. на мі
сяць.
Прийом документів
щодня,
крім неділі, з 9.00 до 13.00, у су
боту — з 9.00 до 14.00, німії.’420.
Довідки можна одержати в дека
наті підготовчого відділення за ад
ресою: 316050, м- Кіровоград, про
спект «Правды», 70 а. Телефони
93-4-81, 93 5-71, кімн. 420.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-46-57; про
паганди. листів і масової роботи —
2-45-36; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-46-87; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-45-35; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83.
Індекс 61103.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —
«Хочу все знати». Кіножур
нал. 9.20—3-й тираж «Спорт
лото».
9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 — «Ранкова
пошта». 11.30 — Клуб
дрівинків. 12.30 — Музичнії!^
кіоск. 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Дитячий гу
мористичний
кіножурнал
«Єралаш». 14.10—Телефільм
«Бумбараш». 1 і 2 серії.
16.25 — П. Чайковсьиий.
«Манфред». Симфонія в чо
тирьох картинах. 17.35 —
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —
Концерт Державного Сибір
ського російського народ
ного хору. 19.25 — Фільм
«Уперше замужс-м». 21.00—
«Час». 21.45 — Із зібрання
Держфільмофонду
СРСР.
22.55 — Спорт за тиждень.
23.25 — Повніш.
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