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щасливим
поверненням

тримуємо політичну лінію
і практичну діяльність Цент
рального Комітету партії,
його Політбюро, затвердже
ні на з’їзді проекти нової
редакції Програми та змі
неного Статуту КПРС.
КОР.: Надіє Іванівно, по
вернення додому завжди
радісне, з такого форуму —
радість подвійна. Але вже
зараз, мабуть, думаєте не
тільки про зустрічі з коле
гами — думаєте про кон
кретну роботу по-новому?
Н. І. ГОРОВЕЦЬКА: Ми,
делегати, — перші провід
ники в життя рішень партії.
Попереду у нас велика і від
повідальна робота по їх вті
ленню. Ми повинні донести
до всіх комуністів, трудя
щих той величезний полі
тичний заряд, який одержа
ли під час роботи з'їзду,
перетворити його у кон
кретні справи трудових ко
лективів.
Виходячи з положень, ви
сновків і завдань XXVII з'їз-

ду, треба тверезо оцінити
свої плани, сили і можли
вості. Я розумію, що давно
настала черга і швейників
перенести центр уваги з
кількісних
показників на
якість і ефективність. Шлях
до цього: підвищення ква
ліфікаційного рівня, впро
вадження передового дос
віду, нових технологій та
машин.
КОР.: І останнє: скажіть,
яке питання
вас більше
всього схвилювало як жін
ку?
Н. І. ГОРОВЕЦЬКА: Про сі
мейні проблеми, поліпшен
ня побутових умов сім'ї (а
це, я знаю, цікавить кожну
жінку), на з'їзді говорилось
серйозно й конкретно. Я ще
раз переконалася, що в сво
їй соціальній політиці пар
тія приділяє особливу увагу
поліпшенню
умов життя,
роботи і побуту
радян
ських жінок, вихованню під
ростаючого покоління.
Р. ЛЮБАРСЬКИЙ.

Кіровоград, 7 березня, 18 ням. Ми відчували, що ро
годин 20 хвилин. На святко боча обстановка з’їзду від
во прикрашеному пероні повідає атмосфері, яка па
залізничного вокзалу незви нує в усій країні.
чайне пожвавлення. Зустрі
КОР.: З’їзд надихає тру
чаючі в піднесеному на дові колективи на високі по
строї
чекають
прибуття казники. Який заряд отри
московського поїзда, яким мали на з’їзді самі деле
повертаються
делегати гати?
XXVII з’їзду КПРС,
наші
Н. І. ГОРОВЕЦЬКА: Безпе
земляки.
речно, великий. Без краплі
Минають хвилини... І ось сумніву кажу так за всіх.
точно за розкладом, здале Політична доповідь ЦК пар
ку згашуючи стрімку ходу, тії викликала настійну по
поїзд підходить до станції. требу в зацікавленій, від
В руках зустрічаючих — вертій та гострій розмові.
червоні гвоздики, тюльпа І така розмова відбулася.
ни — для посланців Кірово- Ми, комуністи, гаряче підградщини. Ще мить і—при
вітання, дружні потиски рук.
Користуючись
нагодою,
ставлю кілька питань деле
гату партійного
форуму,
швачці
Олександрійської
швейної фабрики Н. І. Горовецькій.
КОР.: Вітаємо із щасли
вим поверненням, Надіє Іва
нівно... Будь ласка, ваші
враження від з’їзду?
Н. І. ГОРОВЕЦЬКА: Дя
кую... Справді, це були для
ене щасливі,
незабутні
дні. З почуттям гордості за
нашу Комуністичну партію,
за свою багатонаціональну
Батьківщину вислухали ми
Політичну
доповідь
ЦК
КПРС, з якою виступив Ге
І! а з н і м к у: делегати — на пероні Кіровоградського залізничного вокзалу:
неральний
секретар
ЦК
(зліва направо) токар виробничого об’єднання, по сівалках «Червона зірка» Г. І.
КПРС М. С. Горбачов. Кож
МЕНШИКОВ, пресувальниця Бобринецького районного ремонтного підприємства
агропрому К. С. БЕЗСОНОВА, дирентор заводу «Гідросила» Г. В. БУГРЕЄВ. доярка
ний її рядок глибоко спів
колгоспу імені Урицького Компаніївського району О. К. ДОВГОПОЛА і швачка
звучний духові часу, нашим
Олександрійської швейної фабрики Н. І. ГОРОВЕЦЬКА.
думкам, справам і прагнен
Фото В. ГРИБА.
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ДО КНИГИ ПОШАНИ
Збиральний екіпаж Івана Макаровича Настасієнка з
колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району занесений в Книгу пошани Української орденів Леніна,
Жовтневої Революції і Червоного Прапора республіканської комсомольської організації. Екіпаж вийшов
переможцем соціалістичного змагання комсомольців
і молоді республіки на збиранні врожаю в 1985 році.

Сьогодні
попереду

н

Підбито підсумки соціа
лістичного змагання моло
дих доярок області, при
свяченого
XXVII з'їзду
КПРС.
За
підсумками
двох
місяців
попереду
йдуть доярки:
Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз»
Знам’янського району — 1003.
Олена ДОЦЕНКО з кол
госпу імені Артамонова
Більшанського району —
838.
Наталя КУЛИК з колгоспу імені Горького Уль
яновського району — 800.
Марія АРТЕМЕНКО з
колгоспу «Росія» Новоукраїнського району — 773.
Лідія ДЕМЧУК з кол-
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госпу «Дружба» Онуфріївського району — 772.
Раїса XВАСТА з кол
госпу імені Шевченка ІІовгородківського району —770.
Світлана БРУНЬ з кол
госпу «Мир»
Гаиворопського району — 765.
Тетяна ЛАДАНЮК з
колгоспу «Мир» Гаііворонського району — 760.
Світлана ФИЛИМОНО
ВА з колгоспу імені Лені
на Онуфріївського райо
ну - 738.
Любов СТОРЧАК з кол
госпу імені Суворова Голованівського району —
730.
•
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’ Закінчивши в 1978 році
Кіровоградський технікум
сільськогосподарського ма
шинобудування, Олександр
Динич розпочав свою тру-,
дову біографію в проект
но-конструкторському ін
ституті Кіровоградського
виробничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка».
Тут, до речі, все життя
пропрацював і його бать
ко, Микола Іванович, ве
теран Великої Вітчизняної
війни, в минулому льотчик-винищувач.
Після служби в армії
батьківська стежка знову
привела Олександра у рід
ний колектив. Теплом і
увагою оточили молодого
спеціаліста в конструктор
ському відділі овочевих сі-

валок.
Нині Олександр
навчається без відриву від
виробництва на третьому
курсі Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування.
Разом із спеціалістами
головного заводу виробни
чого об'єднання Олександр
Динич тривалий час пра
цював над удосконален
ням сошникової
групи
овочевої сівалки СО-4,2.
Економічний ефект, якого
добився особисто Олек
сандр, становить 86,3 ти
сячі карбованців.

м. ножнов.
На знімку: інженернонструнтор другої кате
горії комсомолець Олек
сандр ДИНИЧ,
Фото С, КОВАЛЬЧУК.

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

ЗДРЯД НА ДІЮ
У житті кожної людини
відбуваються
якісь дуже
важливі, значимі події, кот
рі враз змінюють саме жит
тя. наповціоіоть його но
вим, глибшим змістом. А
уявіть собі, коли така подія
сколихує країну! Безумовно,
таким величезним мораль
ним поштовхом у житті ра
дянських людей став XXVI!
з’їзд Комуністичної партії
Радянського Союзу. 11а за
ключному засіданні
Гене
ральний секретар ЦК КПРС
М. С. Горбачов сказав про
те, що гідну оцінку ниніш
ньому партійному форуму
дасть історія. Але ж історія
— це її день сьогоднішній.
Кожен з нас є свідком гран
діозних змін, які відбуваю
ться в усіх сферах нашого
життя і, то найголовніше,
у нашій свідомості.
Активність думки
про
буджує активність дії. Я
впевнений: потребу працю
вати і жити по-новому від
чуває сьогодні кожна
ра
дянська людина. І такою
величезною
мобілізуючою
силою стало правдиве сло
во, яке звучало протягом
десяти днів роботи партій
ного форуму. Як комуніст
я безмежно пишаюся тим,
що належу до партії, яка в
усьому залишається вірною
марксизмові - ленінізмові.
Яка довела своєму народові
і всьому світу здатність
глибоко осмислювати і ре
ально оцінювати обстанов
ку, вміння знаходити шля
хи
розв'язання
назрілих
проблем.
Знайомлячись із головни
ми партійними документа
ми, вкотре вчитуючись у
Політичну
доповідь
ЦК
КПРС з'їздові, впевнююсь,
наскільки наблизилися одне
до одного ці поняття —
«слово» і «діло», що вже
настав час боротися за їхню
неподільність
у
нашому
житті і роботі.
Говорячи про свій колек
тив,
комсомольсько-моло
діжну бригаду слюсарів-інструмептальнпків слюсарної
дільниці по виготовленню
штампів цеху № 20, хочеть
ся навести такі слова з По
літичної доповіді ЦК КПРС
— цс немов про моїх хлоп
ців сказано: «„.не можна
виховати відповідальність,
не доручаючи відповідаль
них справ. Молодим людям
80-х. років властиві широ
кий кругозір, освіченість,
енергія. Вони... заряджені на
дію, шукають можливості
проявити себе у всіх сферах
суспільного життя». Поясню
значення цих слів для нас.
Тим, що наша бригада на
родилася її існує ось уже
п’ятий рік, вона може за
вдячувати, насамперед, са
мій собі. Адже з початку
1982 року мало хто вірив,
іцо Степан Дпмов, Сергій
Шаповалов, Василь Кодолепко,
інші комсомольці,
зрештою, як і я сам, котрі

щойно прийшли з армії, зу
міють за короткий час ово
лодіти надзвичайно склад
ним процесом виготовлення
шта.мпів-автоматів.
Якщо
звичайно на це витрачається
не один рік, моїм хлопцям
вдалося стати висококвалі
фікованими майстрами про
тягом трьох місяців. Причо
му, зазначу, — такий успіх
став можливим тільки в ко
лективі. Саме бригада дала
можливість досягти
при
близно однакового рівня в
роботі для кожного з нас.
Стабільною стала заробітна
плата. Не виникає жодних
нервових ситуацій, пов’яза
них з чиєюсь недобросовіс
ністю; навпаки, — взаємо
допомога стала нормою на
шого колективного життя.
У Політичній
доповіді
ЦК прозвучала думка з при
воду того, що необхідно по
силювати моральні і мате
ріальні стимули роботи. Хо
тілося б додати, що наїїспльніїншї,
най прекрасні
ший стимул — не сама доб
ре налагоджена й організо
вана робота, висока відда
ча від затрачених зусиль.
Хочу сказати про пробле
ми. пов'язані з постачан
ням. Маємо достатню кіль
кість інструменту нового,
високоякісного,
надійного.
Самі ж нсрстатп вже давно
«пенсіонери» — працюють
по 10—15 років. Зрозуміло,
що про високу точність об
робки МОВІ! йти не може.
Кпім них причин, нам не
рідко підміняють потрібну
марку металу іншою, що
також впливає па якість.
Кажу про цс не тому, щоб
поскаржитися. Хочу, щоб
на нашому прикладі нагада
ти: спільний рух вперед за
лежить від кожної виробни
чої ланки, кожної галузі, в
яких працюють такі ж моло
ді люди, як і ми. Мова про
особисту
відповідальність
кожного.
Цього вимагар
час.
Як бригадир близько до
серця сприйняв той розділ
Політичної доповіді ЦК, де
йдеться про підвищення ро
лі й відповідальності парторганізацій. Зокрема, думку
про тс. що не буває
аван
гардної ролі комуніста вза
галі, вона виявляється у
практичних справах. Зав
жди усвідомлюю свою осо
бисту відповідальність, по
кладену па мене як па ко
муніста. за бригаду, що е
втіленням
моєї
давньої
мрії — створити молодий і
дієздатний колектив, таку
атмосферу в ньому, яка б
сприяла
розкриттю
всіх
можливостей кожного його
члена. Гадаю, саме за та
кими колективами майбут
нє. За такою юною працьо
витою зміною
Б. ЛИПКІН,
бригадир КМК слюсарівІнструментальників слю
сарної дільниці по виго
товленню штампів цеху
№ 20 Кіровоградського
заводу радіовиробів.
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як СПРАВИ, СІЛЬСЬКИЙ НОВАТОРЕ?

ДВА ПРОЦЕНТИ? МАЛО!
У Політичній доповіді
ЦК КПРС XXVII з’їздові
партії Генеральний секре
тар ЦК КПРС М., С. Горба
чов сказав, що головним
рушієм прогресу, його ду
шею була, є і залишається
людина. Сьогодні сіль
ському господарству як
ніколи потрібні люди, за
цікавлені працювати ак
тивно, з високою профе
сійною майстерністю, з
новаторською жилкою.
Ці слова ще раз підкрес
люють велику роль, яку
повинні відіграти в підви
щенні ефективності і про
дуктивності
сільськогос
подарського виробництва
ентузіазм, сумлінне став
лення до праці, творчий
пошук кожного з трудів
ників. Ще більшого роз
маху повинна набути діяль
ність , сільських раціоналі
заторів.
У завершальному році
11-ї п’ятирічки винахідни
ки Олександрійського ра
йону добилися непоганих
результатів. Так, впровад
жено у виробництво 266
рацпропозицій із загаль
ним економічним ефектом
700 тисяч
карбованців.
Ось що розповів голова
районної ради ВТВР О. В.
Щербак:
— Первинні організації
Всесоюзного
товариства
винахідників та раціоналі
заторів діють в 21 госпо
дарстві. Оснозні напрями
роботи аматорів технічної
творчості — удосконален
ня вже працюючих меха
нізмів та агрегатів, змен

шення частки ручної пра
ці на виробництві, виго
товлення пристроїв, які
підвищують
продуктив
ність і ефективність праці.
В минулому році свої рац
пропозиції запропонува
ли 369 чоловік. Більшість
з них одержали путівку в
життя. І це не може не ра
дувати.
Заслуговує на увагу рац
пропозиція
працівників
підприємства «Райсільгоспенерго» В. М. Шемагонова
та Ю. П. Молодченка, які
виготовили стенд для . ви
далення обмоток електро
двигуна. Раніше на цю
технологічну операцію ви
трачалося дві години ро
бочого часу. Нині — кіль
ка хвилин. Економічний
ефект від впровадження
склав понад 1000 карбо
ванців на рік.
Механізатор
колгоспу
імені В. Ульянова Павло
Демченко
реставрував
списаний комбайн СК-4 і
зараз він відповідним чи
ном обладнаний, викорис
товується на підбиранні
сіна.
Раціоналізатор
Віктор
Олексійович Чорний з кол
госпу «Черзоний прапор»
запропонував заточувати
краї з’єднувальної муфти
гідронасосів тракторів під
кутом 20—25 градусів. Це
дозволяє збільшити строк
роботи цих деталей прак
тично на весь час функціо
нування
агрегату, який
обумовлено для нього тех
нічними нормами. Ми пла
нуємо у 1986 році активі

зувати пропаганду кра
щого досвіду раціоналіза
торів області, республіки,
ширше залучати до техніч
ної творчості наших тру
дівників.
Поряд з певними успіха
ми о раціоналізаторській
роботі, про які розповів
О. В. Щербак, існує ще й
чимало недоліків. Один з
них — повільне оформ
лення рацпропозицій, не
задовільне матеріальне і
моральне заохочення но
ваторів. Ще великим зали
шається число прийнятих,
але й досі не використа
них рацпропозицій. Серед
сільських раціоналізаторів
мало молоді — лише 2
проценти від загальної
кількості. І тут, мабуть,
недопрацьовують не тіль
ки районна рада ВТВР,
первинні організації това
риства, а й комітети ком
сомолу господарств, які
/дало уваги
приділяють
зростанню лав новаторів,
не,прищеплюють спілча
нам потягу до передово
го, прогресивного.
Сільська раціоналізатор
ська діяльність — один з
найважливіших
напрямів
науково-технічного
про
гресу на селі. Тож час ви
магає істотних перемін в
підході до цієї справи. І
не може не турбувати
вкрай низький
процент
молодих раціоналізаторів.
Є над чим замислитись
райкому комсомолу.
В. ДЕРУСОВ.
Олександрійський райок.

•закладаючи надійні підвалини під урожай наступного року, механізатори кол
госпу імені Кірова високими темпами вивозять органічні добрива на поля. За під
сумками січня цей колгосп очолював соцзмагання серед господарств району. А завЗп’ІҐґ? її3
місцеві механізатори виконали до дня відкриття XXVII з'їзду
КПРС. В ці дні найпродуктивніше працюють молодий комуніст Сергій Царенко та
Анатолій Кам’яний.
За роботою ножного підрозділу, окремих агрегатів уважно слідкує обліковець
бригади Віктор Глущенко.
На знімку: Сергій ЦАРЕНКО. Віктор ГЛУЩЕНКО та Анатолій КАМ'ЯНИЙ.
Фото Н. САВЕНКО.
Устинівський район.

Боротьба з пияцтвом — справа всіх і кожного. Але
особливе місце в ній відводиться працівникам тор
гівлі. Про цс — сьогоднішня розмова нашого гро
мадського кореспондента із заступником голови прав
ління Бобринецького районного споживчого това
риства 11. А. ДЖ И ГАЛ ІО КОМ.
КОР.: Петре Артемови
чу, гой, хто був у район
ному центрі кілька місяців
тому, сьогодні здивується,
побачивши на знайомих
будівлях їдалень і кафе
нові вивіски: «Варенична»,
«Млинцева»...
П. А. ДЖ И ГАДЮК: А
іцс більше він буде враже
ний, завітавши в приміщен
ня такої «Вареничної».
Адже разом з назвами
змінилося і призначення
багатьох закладів харчу
вання. По-перше, зникли з
асортименту горілчані ви
роби. ГІо-другс, поліпши
лася культура обслугову
вання і зроблено помітні
кроки в напрямку кулінар
но-кондитерської спеціа
лізації даних закладів. Ко
ла ж говорити конкретно
про витіснення з торго
вельної' М0,рС/КІ спиртних
напоїв, то відзначу, що в

нальні зміїні. Ми до них
були не зовсім готові.
Проте інші за допомогою
адміністративних, громад
ських організацій та жите
лів. району вироблено ці
леспрямовану
програму
дій. Хотілося б, щоб «зе
лений змій» був повністю
видворений з нашого жит
тя.

За торгівлю
мережі об’єднання гро
мадського харчування ви
ном і горілкою торгує ли
ше ресторан. Поменшало і
магазинів, що мають в
асортименті цей товар.
КОР.: Та все ж сьогодні
в районі спиртним торгу
ють ще близько 40 торго
вельних закладів. Чи не
забагато?

П. А. ДЖИГАЛЮК: Ра
дикально зменшити КІЛЬ
КІСТЬ торговельних точок,
які мають па своїх вітри
нах вино їі горілку, зава
дили організаційно-кадро
ві труднощі. Скажу біль
ше. Ліквідація спиртного
у- - сфері торгівлі — цс,
прямо скажемо, кардп-

XXVII з’їзд КПРС ввійде
в історію як з’їзд грандіоз
них планів, величних звер
шень. Питання, які підніма
лися на ньому, схвилювали
і зацікавили не тільки ра
дянських людей. Все про
гресивне людство планети
з увагою слідкувало за ро
ботою форуму комуністів
СРСР. Сьогодні своїми дум
ками про роботу з’їзду ді

чемо гонки озброєнь. Мир
— ось що найголовніше. Всі
зусилля Радянського уряду
спрямовані на те, щоб
не допустити війни ні на
землі, ні в космосі.
Таку політику, такий курс
потрібно всебічно підтримувати і розвивати не тіль
ки соціалістичним країнам.
Ернесто Наполіс, курсант
IV курсу: Ми, як і ра-

їм товаришам
особливо
сподобалася обстановка на
з'їзді, клімат самокритики,
реального, серйозного, ді
лового підходу до вирішен
ня будь-яких питань.
І ми всім серцем підтри
муємо мирні ініціативи Ра
дянського Союзу, боротьбу
за мир, за мирне співробіт
ництво всіх країн світу. Під
тримуємо і схвалюємо, бо
на собі переконалися, що
значить дружня, добра до
помога справжнього това
риша.

СОЦІАЛІЗМ
ЦЕ МИР

ляться курсанти Кіровоград
ського вищого
льотного
училища цивільної авіації,
які приїхали навчатися в
СРСР з Куби.
Алехандро Родрігес, кур
сант II курсу: Соціалізм —
це мир. Це аксіома, і це ще
раз довів XXVII з’їзд КПРС.
Адже як багато місця при
ділялося на з’їзді питанням
збереження миру. Бороть
ба проти гонки озброєнь,
ядерної небезпеки — ось
центральний, магістральний
напрям зовнішньої політики
Радянського Союзу. Про це
не раз наголошував у Полі
тичній доповіді ЦК КПРС
XXVII з’їздові партії, Гене
ральний секретар ЦК КПРС
М. С. Горбачов. Все прогре
сивне людство підтримує
Радянський
Союз:
нам
не потрібна війна, ми не хо-

дянські люди, з нетерпінням
чекали наступного форуму
комуністів Радянського Со
юзу. І зустрічали його та
кож разом з радянським
народом
піднесеним на
строєм, хорошими успіхами
у нашій роботі — навчанні.
З першого по останній
день роботи XXVII з’їзду
КПРС ми уважно слідкували
за його роботою. Ті пробле
ми, плани, справді грандіоз
ні, які піднімалися на з’їзді,
не були байдужі і нам. Ско
ро ми повернемося до се
бе на батьківщину, і все це
нам згодиться: адже наша
країна вчиться у вашої, бе
ре з неї приклад. Мені, мо-

Ісідро Гарсіа, курсант IV
курсу: Мир і мирне співро
бітництво між державами,
тісні зв’язки між країнами
соціалізму — ці питання
хвилюють сьогодні усіх. Не
треба розшифровувати, що
значить мир на землі, що
значить допомога СРСР та
й інших країн соціалістичної
співдружності. Факти, істо
рія говорять самі про себе.
Радує те, що Радянський
Союз, і це відзначалося на
XXVII з’їзді, взяв курс на
дальше зміцнення зв’язків,
співробітництва з усіма кра
їнами, на допомогу і під
тримку тих, хто хоче буду
вати соціалізм.

БІБЛІОТЕКА-ПОМІЧНИК РАПО
Важливою ланкою в про
паганді передового досві
ду серед спеціалістів та
працівників сільського гос
подарства стала Голозанівська
централізована
бібліотечна система, що
об'єднує 37 бібліотек, в
тому числі 33 сільські фі
ліали. У ЦБС розроблена
чітка система бібліотечно
го обслуговування потреб
сільськогосподарського ви
робництва.
Для підвищення ефек
тивності забезпечення сіль
ськогосподарського вироб
ництва книгою бібліотеки
провели корінну перебу
дову своєї діяльності. Ос
новна увага була приділе
на комплектуванню книж
кових фондів бібліотек з
урахуванням запитів чита
чів і основних напрямів
наукової і виробничої ді
яльності колективів. Стали
ся зміни в галузевому і
структурному складі фон
дів. Бібліотеки району от
римують інформаційні ма
теріали ЦНТІ. Деякі з них
провели передплату за ра
хунок колгоспів. Широко
користуються
внутрісистемним книгообміном і
міжбібліотечним
абоне

ментом обласної наукової
бібліотеки імені Н. К.
Крупської.
Бібліотечні заклади роб
лять багато, щоб задоволь
нити попит на виробничу
літературу. Це і комплек
тування, і оперативна ін
формація про нові над
ходження, і масоза про
паганда: численні Дні ін
формації, Дні спеціаліста,
читацькі конференції, кни
жкові виставки.
Значна
увага приділяється пропа
ганді цільових комплекс
них програм «Агроком
плекс», «Праця», «Цукор»,
«Кормовий протеїн» та ін
шим. Заслуговують уваги
цикли заходів «Прогресив
ні методи праці — в прак
тику господарства», «Інтен
сифікація тваринництва —
шлях до підвищення йогс
продуктивності».
З метою зміцнення взає
модії органів культури і
РАПО, конкретизації про
паганди книги на допомо
гу господарствам району,
макси?.\ального наближен
ня до них зони культурно
го обслуговування між ра
дами РАПО та райвідділом
культури існує ділове спів
робітництво. Воно включає

проведення спільних захо
дів закладів культури і
господарств,
спрямова
них на підвищення полі
тичної і трудозої активно
сті трудівників агропроми
слового комплексу, впро
вадження досягнень науки
і техніки в практику госпо
дарств району. Для цьогопроводяться години ціка
вих повідомлень «Нові ме
тоди праці — в дію», «Іні
ціатори трудових починів»,
виставки «Нове, передове
— в практику наших гос
подарств».

нівець. Причина? Відсут
ність проточної води в ба
гатьох торговельних за
кладах. Окремі технічні
труднощі не дозволяли
нам організувати й тор
гівлю газованою водою.
Все це інші доведеться ви
рішувати в оперативному
порядку.
КОР.: Тепер, Петре Ар-

цс незважаючи на вихов
ну роботу в колективі. То
му останнім часом зусил
ля в даному напрямі ми
подвоїли. Стали регуляр
ними рейди-перевірки, ін
дивідуальні й колективні
бесіди з продавцями, об
говорення
паіідрібніших
порушень торгівлі на збо
рах, обладнано спеціальні
куточки продавця в кож
ному магазині. Відчутно
допомагають нам праців
ники міліції, прокуратури,
депутати. Впевнений, що
це принесе бажані резуль
таті^

час перетворювати ресто
ран із закладу, де можна
випити, у культурний за
клад, де можна відпочити.
Для цього ми готові зро
бити все необхідне. Потрі
бен лише масовик-організатор. Крім того, вже ни
нішнього літа для потреб
відвідувачів
танцюваль
ного майданчика у місько
му парку будуть працюва
ти спеціальні ларки, що
торгуватимуть морозивом,
ситром, водами, цукерка
ми. Готові торговельники
м до розмови про створен
ня
молодіжного кафе.
Звичайно, безалкогольно
го.

ТВЕРЕЗІСТЬ
НА КОЖЕН ДЕНЬ

без спиртного
Ніші збільшуємо кіль
кість видів власної про
дукції кухонь, кондитер
ських цехів. Розширюємо
торгівлю соками, ситром,
мінеральними водами то
що. Мабуть, помітили: в
продовольчих
магазинах
району, «Казці», кулінарії,
відділі універмагу «Бобрннець» пропонуються со
ки в досить широкому
асортименті. Правда, по
скрізь вони продаються на
розлив, І цс, як розумієте,
зводить паші зусилля на
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темовичу, питання не зов
сім приємне. Минулого ро
ку за пияцтво і за пору
шення
правил торгівлі
спиртним було притягнуто
до адміністративної відпо
відальності і ряд праців
ників районного споживчо
го товариства...
П. А. ДЖИГАЛЮК: Де
хто помилково вважав бо
ротьбу з пияцтвом кампа
нією і не зробив для себе
ніяких висновків. На жаль,
були серед таких і праців
ники нашої організації. І

КОР.: Останнім часом
багато говорять про куль
турно-спортивні комплек
си. 5 заклади громадсько
го харчування теж вважа
ють їх складовими.
П. А. ДЖИГАЛЮК: Так.
Якщо існує творчість в ро
боті і відсутні спиртні на
пої в асортименті. Скажі
мо, зовсім недавно ми за
пропонували
райкомові
комсомолу і культармій
цям проводити дискотеки,
«Музичні вітальні», інші
заходи в будь-якому за
кладі громадського харчу
вання. В тому числі — й
ресторані, Думаю, настав

ЦБС прагне
постійно
розширювати коло форм
і Методів роботи на допо
могу РАПО. Цьому знач
ною мірою сприяє актив
не співробітництво біблі
отек з
партнерами по
культурно - спортивному
комплексу, а також вико
ристання засобів масової
інформації.

О. ФАРФУС,
завідуюча відділом об
слуговування працівни
ків сільського госпо
дарства обласної нау
кової бібліотеки імені
Крупської.

КОР.: А що, коли уявно
перенести
сьогоднішню
розмову на рік-два у
майбутнє. Якою вона бу
де?
П. А.
ДЖИГАЛЮК.
Знаю одне: про спиртне в
торговельній мережі гово
ритимемо в минулому ча
сі. У всякому разі колек
тив районного споживчого
товариства для цього зро
бить все можливе.
Bis розмову
" О. ГАВРИЛЕНКО,

м. Бобринець.
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'бісім ТИСЯЧ

хліборобів
Так, саме стільки

спе кавий матеріал, який збе
рігається у недавно від
ціалістів для сільського критому при училищі му
зеї бойової і трудової
господарства підготувало слави.
наше училище

за більш

ніж двадцять років свого

існування. Недарма Голованівське СПТУ № 38 на

зивають кузнею хлібороб
ських кадрів. І багато хто

З отих 8 тисяч користую
ться нині заслуженим ав----------------т^к«тстом не тільки в ра
йоні.

Починало свою біогра
фію училище в стареньких
приміщеннях. Нині СПТУ
— це великий чотирипо
верховий навчальний кор
пус, їдальня, п'ятиповер
ховий упорядкований гур
тожиток. За традицією ми
готуємо трактористів-мсханізаторів- широкого про
філю, а останнім часом ве
демо підготовку електро
монтерів .сільської елек
трифікації і зв'язку та
майстрів-плодоовочівників.
В СПТУ склалися свої
традиції. Постійно прово
дяться обряди посвяти в
хлібороби, урочисті про
води в ряди Радянської
Армії. В республіці добре
з^Ь^ть роботу нашого клуо^^Батьківщина», яким
керує викладач історії, ве
ликий ентузіаст П. А. Шев
чук. Члени цього клубу
ведуть цікаву військовопатріотичну і пошукову
роботу. Вони віднайшли
багато імен невідомих ге
роїв, які загинули в роки
Великої Вітчизняної війни
на території нашого ра
йону. 9 травня, в День Пе
ремоги, до юних слідопи
тів з'їжджаються з усієї
країни вдячні родичі за
гиблих. Учні забрали ці

Чудові умови для на
вчання, відпочинку у на
ших вихованців. В учили
щі діє кабінетна система.
Кабінети для викладання
спецдисциплін і загально
освітніх предметів облад
нані необхідними техніч
ними засобами навчання,
дидактичним матеріалом.
На навчальному полігоні
16 комбайнів, 34 трактори,
13 автомобілів, плуги, сі
валки, культиватори, жат
ки та інша техніка. Лабо
раторні та практичні за
няття проводяться в на
вчальному господарстві.
Наші вихованці з задо
воленням займаються в
гуртках художньої само
діяльності; хоровому, тан
цювальному, вокальному
жіночому і’вокальному чо
ловічому, художнього сло
ва, духовому, вокальноінструментальному
ан
самблях, агітбригаді. Для
тих, хто захоплюється тех
нікою, діють гуртки тех
нічної творчості. Для лю
бителів спорту організо
вані різноманітні секції з
волейболу, футболу, на
стільного тенісу, кульової
стрільби, важкої атлети
ки, спортивного орієнту
вання.

Кожної неділі гостинно
розчиняє двері клуб ви
хідного дня. На дівчат та
хлопців щоразу чекають
цікаві екскурсії, культпо
ходи в кіно, на концерти,
інші заходи. А найкращі
навчальні групи нагород
жуються путівками в міста-герої. Минулого року,
приміром, наші учні побу
вали в Києві та Москві.
М. ОЛІЙНИК,
директор СПТУ № 38.

емт Голозанізськ.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ СТВО
РЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕ
МИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОС
ВІТИ. УДОСКОНАЛЮВА
ТИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТ Н Ь О ї
ШКОЛИ, СИСТЕМУ ПРО
ФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ,
РОЗВИВАТИ
СЕРЕДНЮ СПЕЦІАЛЬ
НУ І ВИЩУ ОСВІТУ.
ПІДНОСИТИ
якість
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІА
ЛІСТІВ І ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ,
НАСАМПЕРЕД З НОВИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ПО
В’ЯЗАНИХ З НАУКОВОТЕХНІЧНИМ
ПРОГРЕ
СОМ.

(Із «Основних напрямів
економічного і соціального
розвитку СРСР на 1986—
1990 роки і на період до
2000 року.»). .

Ціказо проходять заняття
в столярній майстерні
майстром виробничого навчання 3. А. КОЖУХАРЕМ.

Кіровоградського СПТУ-8 з
_
л
Фото О. КОБЦЯ.

майбутньої професії, ба
гато гозорять про зна
чення спеціальностей бу
дівельників, готують дітей
до практики. 1 все це, ви
являється, дарма, бо в
бригадах учні бачать да
леко не привабливе став
лення до них. Про яку за
хопленість і любов до
равління. Завжди тут зу взяла 4 дівчинки, і то піс своєї професії тоді може
стрічають нас добре, гос ля того, як ми добре по бути мова?
тинно, роботою забезпе оббивали пороги. А брига
Таке
зустрічається не
чують. І дівчата наші з да Р. В. Лизенкової взяла тільки в малярів, Погано
задоволенням працюють практикантів, але робо зустрічають і майбутніх
з робітниками, вчаться з тою не забезпечила. Си каменярів, і плиточників,
них, переймають і пізна діли майбутні маляри два не хочуть брати, не забез
ють усі секрети майбут дні без роботи, байдики печують інструментом, не
ньої професії. У цихбрига- били, аж поки майстер ви створюють умов для пра
дах не існує дивного по робничого навчання Р. К. ці. Справді, таке ставлен
ділу — це робітники, а це Костенко не поскаржила ня до практикантів (та й
в «Кіровоградміськ
— практиканти. І В. М. Ци- ся
бенко та Н. М. Кравець буд».. Не хочуть деякі молодих спеціалістів) на
для наших учнів є справж бригади брати до себе та сторожує. І це одна з го
німи наставниками.
кий «тягар», як практикан ловних причин плинності
кадрів. Хіба не можна змі
А що в інших бригадах? тів, вчити їх/ виховувати нити таке стазлення на
майбутню
зміну.
А
потім
і
Нам, майстрам, треба доб
краще, поставитися сер
ряче побігати і напросити учні не хочуть навчатися
в
таких
«наставників»...
йозно із повною Відпові
ся, щоб взяли учнів у
дальністю до питань про
бригаду. І лише коли до
Сумні приклади. Але їх
справи залучаємо і на можна навести багато. І ходження практики? Це
піде тільки на користь
чальство, маємо якісь ре що найболючіше, що зу усім нам.
стрічаємося
з
ними
щора

зультати. Бригада Сиси з
Л. БУЛДНЮК,
БУ № 3, наприклад, не зу, коли приходить час
майстер виробничого
прийняла ні одного прак практичних занять. Тут, в
навчання Кіровоград
тиканта, бригада Шевчен училищі, учням намагаю
ського СПТУ № 2.
ко з БУ № І замість 5-х ться прищепити любов до

На практику...
з допомогою скарги
Без сумніву, саме на
практичних заняттях май
бутні спеціалісти пізнають
свою професію. І саме
там найчастіше визначає
ться, . чи не помилилися
зони у виборі. Від практи
ки залежить багато, але не
завжди вона організовує
ться так, аби потім була
від неї користь...
Базозим підприємством
нашого училища є трест
«Кіровоградміськбуд». За
всіма правилами кожна
бригада будівельників по
винна брати до себе на
ших учнів, навчати їх. А
що виходить? Гозоритиму
за маляріз.
З 10 бригад добре став
ляться
до практикантіз
тільки дві. Це бригади Ва
силя Микитозича Цибенка
з будівельного управлін
ня N2 1 та Надії Михайлів
ни Кравець з цього ж уп

а

Школою виховання
молодих новаторів по
праву називають Буди
нок технічної творчості
^лоді, що відкрився в
Заводському
районі
Миколаєва. Тут вечора-

ДІАПАЗОН
ПОШУКУ
ШИРОКИЙ
ми понад 400 вироб
ничників, студентів, уч
нів
профтехучилищ,
школярів займаються
раціоналізаторською ро
ботою. До послуг ба
жаючих здійснити свої
задуми ептузіастів-винахідників сім самостій
них лабораторій, в яких
одночасно
розробляє
мся понад 20 тем. Діа
пазон пошуку дуже ши
рокий: від дитячих ке
рованих іграшок і вело
мобілів до промисло
вих роботів і принципо
во нових літальних апа
ратів.
(РАТАУ).

Гімнастика розуму
П’ятий рік в гуртожитку
Новгородківського СПТУ
№ 36 працює шаховий
клуб «Темп». Сюди запи
суються учні, які хочуть
назчитися грі в шахи і ті,
хто вже зміє грати. Гуртківці знають, що це дуже
цікава й корисна спортив
на гра: тут, як і в матема
тиці, потребується довго
го і копіткого вивчення.
Шахи допомагають у на
вчанні. Адже шахова на
ука і шаховий спорт роз
вивають пам’ять, особливо
зорозу, вихозують напо
легливість, стійкість, вина
хідливість, рішучість.

Кожен рік гурткізці-початківці знайомляться з іс
торією гри в шахи, з роз
витком шахів у СРСР і за
кордоном, шаховими за
конами, спортивними пра
вилами і спортивною по
ведінкою шахіста. А вже
пізніше вивчають, як почи
нати партію, як продовжу
вати її, тактичні прийоми
з шаховій боротьбі, закін
чення партії. На заняттях
учні також розглядають і
розбирають діаграми, етю
ди, шахові задачі, знайом
ляться з життям знамени
тих шахістів, слідкують за

Гилитталят»*» то ОТУ
Я.Л“піріїіІ!па В 9111
г
ними™н1“кепамиК??ас
.< л.і тренажерами клас
створено в житомирському професійно-технічному училищі № 13, яке
готує спеціалістів для
підприємств
республі-

панського промислового
об’єднання
«Укрстальконструкція». Учні, коРВСТУЮ™“ електронним
тренажером, мають змогу відтворити на екрані
дисплея технологічні процеси електрозварювання,
умовно виконати зварний
шов. досконало відпра-

ходом боротьби за звання
чемпіона.
В училищі часто прово
дяться турніри між учнями
на першість училища з
шахів. В нашому шахово
му клубі проводяться і
районні змагання з шашок
і шахіз серед дорослих,
організовуються районні
змагання школярів, зма
гаються і працівники учи
лища.
У нас всі люблять цю
захоплюючу і змістовну
гру, адже ще В. І. Ленін
говорив: «Шахи — це гім
настика розуму».
В. КОСЯЧЕНКО,
учень II курсу Новгородківського
СПТУ
№ 36.

цювати навички, пеобхідні спеціалістам вогиенної професії. Елекхроніка вкаже учневі па
допущені помилки, шлявиправлення. Навчання па електронних
тренажерах пройдуть попаД 400 майбутніх зварників.

КОНКУРС
ЕДІСОНІВ
В м. Олександрії відбу
лася обласна олімпіада з
фізики серед учнів системи
профтехосвіти.
Фізика займає особливе
місце в профтехшколі. Без
глибоких знань з цього
предмета неможливо зро
зуміти і багатьох спеціаль
них дисциплін, свою про
фесію.
Вже традиційні
олімпіади з фізики став
лять перед собою мсту
розвивати творчі здібності
та пізнавальні інтереси
майбутніх робітників, а
також пропагувати досяг
нення науково-технічного
прогресу.
Сьогоднішня 'олімпіада
проходила за двома тура
ми. Спочатку в училищах:
тут організовувалися тиж
ні фізики, усні журнали,
вечори запитань та відпо
відей, зустрічі з діячами

науки, передовиками ви
робництва. Вже потім кра
щі 60 учнів зібралися п
Олександрійському СПТУ
№ 7, щоб «помірятися си
лами».
— Варто сказати, — го
ворить інспектор обласно
го управління профтехос
віти, голова жюрі олімпіа
ди А. Н. Бел лева, — що
більша частина учнів ус
пішно справилася з кон
курсними завданнями, по
казуючи творчий підхід до
виконання завдань, вміння
застосовувати мікрокаль
кулятори не тільки для
математичних розрахунків,
але і для складання про
грам. Ми пропонували та
кож
задачі підвищеної
складності,
пов’язані з
майбутньою професією, і
учні справилися з ними ус
пішно.
За підсумками олімпіади
перше місце присуджено
команді Кіровоградського
СПТУ № 4, друге—коман
дам
Олександрійського
СПТУ № 13 і Капітанівського СПТУ № 10, тре
тє —. учням з Олександрій
ського СПТУ № 1.

«Молодий комунар»

- 4 стор

11 березня 1986 року
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

3 науковими пошуками і
дослідженнями одного з
найвідоміших музеїв сві
ту — Ермітажем нерозрив
но зв’язано ім’я радян
ського історика й археоло
га Б. Б. Піотровського,
який є його директором
протягом багатьох років.
Проведені ним розкопки
древнього царства Урарту,
єгипетських поховань ча
сів
фараонів,
стоянок
скіфських племен дали но
вин, надзвичайно багатий
матеріал для характерис
тики древнього світу. Про
цікаві пам’ятки історії
Древнього Сходу і Закав
каззя, міжнародні зв’язки
Ермітажу — розмова ко
респондента РАТЛУ з Ге
роєм Соціалістичної Пра
ці, лауреатом Державної
премії СРСР академіком
Б. Б. Піотровським.
Петроград початку 20-х
років... Це був тяжкий час
становлення молодої Ра
дянської республіки. Од
нак, незважаючи на труд
нощі перебудови життя в
країні, юних громадян вже
тоді прагнули прилучити
до світу прекрасного. Од
ного разу співробітниця
Ермітажу, яка проводила
екскурсію школярів, звер
нула увагу на хлопчика;
він відповідав на будь-які
запитання по древньому
Єгипту.
Вражена
ного
знаннями, вона запропо
нувала школяреві у віль
ний час відвідувати відділ
старожитпостсй. З того
часу Б. Б. Піогровський
вже більш як шістдесят
років приходить па набе
режну Неви.
Ми сидимо з відомим
учепим у його кабінеті на
першому поверсі одного з
найбільших музеїв світу.
За вікнами на протилеж
ному березі ІІевн скупе

північне сонце освітлює
Пстроиавлівську
форте
цю. Хвилину тому звідти
пролунав традиційний гар-'
матвий постріл. Полудень.
— Захоплення
казко
вою державою почалось у
мене в школі, приблизно в
дванадцятирічному віці,—
згадує академік. — Якось
принесла на
вчителька
урок древвьоєгііпстські ри
туальні статуетки,—ущебгі. Вони справили па мене

нію на пошуки древньої
держави. На попередні ро
боти пішло дев'ять років.
І ось у 1939 році для роз
копок було обрано Кармір-Блур, тобто Червоний
Пагорб. Працював там ба
гато років (з перервою на
воєнні роки), і закінчив до
слідження в 1972. Резуль
тати перевершили всі спо
дівання! Знайдена форте
ця виявилась VII століття
до н. е. її спорудив урарт

збереженню пам'яток, які
там лишились.
У Б. Б. Піотровського
два захоплення: з одного
боку — археологія, з іншо
го -- музейна робота. У
післявоєнні роки Борис
Борисович багато сил від
дав дослідженню культури
Стародавнього Єгипту. Ко
ли у 1960 році почались
роботи в зоні затоплення
Асуанської греблі, він очо
лив радянську експедицію

В Єгипет... через
царство Урарту
незгладиме враження, збу
дили інтерес до історії на
все життя. В Ленінград
ському державному уні
верситеті, куди я згодбм
вступив, почав займатись
єгипетською мовою і мис
тецтвом. Вивчав археоло
гію, культуру Кавказу,
їздив в експедиції, захоп
лювався складанням зводу
древньоєгипетськпх пам'я
ток, знайдених на тери
торії нашої країни.
Вечорами продовжував
приходити в музей. А по
ступив сюди у 1931 році,
коли оголосили рекон
струкцію Ермітажу і ши
роко відкрили двері для
молоді. За рік до цього
академік М. Я. Марр, у
якого я був асистентом,
сказав мені: <;Ось що, єгїіптологс, коли Ви потрапите
в Єгипет — невідомо. Шу
кайте Древній Схід у вас.
Ми майже не маємо ар
хеологічного
матеріалу
про Урарту, відомі лише
написи па скелях».
51 відправився у Вірме

ський цар Руса, сип Аргішті. Експедиція відкрила
цитадель з 150-ма примі
щеннями. Зберігся лише
нижній поверх з великими
коморами для вина, про
що говорили місткі гле
ки — карасі), вкопані в
земляну підлогу. Тут же
були сховища м’яса з кіс
тяками корів та биків; ве
личезні запаси зерна. Ар
хеологи виявили і пам'ят
ки мистецтва: шоломи з
прикрасами, щити, сагай
даки, золоті речі. Для ви
вчення урартської культу
ри ці розкопки стали ета
лонними. Працювали ми у
співдружності з спеціаліс
тами різних галузей на
уки. Ботаніки, наприклад,
встановили, що аборигенні
сорти винограду Вірменії
вже були відомі 2700 ро
ків тому.
Початок війни застав
Б. Б. Піотровського на
розкопках Кармір-Блура.
Повернувся в Ленінград і
включився в роботу по

в Нубійську пустелю. До
сліджував територію, яку
назавжди заливали, вода
ми Ііілу. Як член комітету
експертів ЮНЕСКО, Піотровськнй мав змогу од
ним з перших вибрати ра
йон для розкопок.
— Мені пощастило, —
згадує вчений, — знайшов
величезну скотарську фер
му епохи перших династій
фараонів близько трьохти
сячного року до в. е. Але
найбільш цікаві результа
ти дало обстеження шля
ху до золотих рудників в
ущелині Ваді-Аллакі. Са
ме там виявили близько
двохсот
древпьоєгплетськпх написів, залишених
шукачами цінностей, зде
більшого часів Рамзеса (II
тисячоліття до в. є.).
Експедиція завершилась
у 196! році, але обробка
матеріалу зайняла дуже
багато часу. Остання пуб
лікація вченого вийшла
майже через двадцять ро
ків. Цим Б. Б. ГІіотровськпй, за його словами,

повністю розрахувався з
«боргами» перед Нубійською експедицією...
— Ермітаж, — говорить
Борис Борисович, — під•гримує наукові контакти з
ученими всіх союзних рес
публік. Зокрема, три наші
експедиції постійно виїжд
жають на Україну. Одна
займається ранніми скіфа
ми в західних районах,
друга — древніми греками
на острові Березань і в
Ольвії.
Третя — крим
ська. Працюємо у спів
дружності з Академією на
ук УРСР. Ми влаштовуємо
ретроспективні
виставки
культури народів Сходу
на території СРСР. Дуже
важливий розділ роботи—
обмін експозиціями з ве
ликими музеями світу. У
пас
представлялись ви
ставки скарбів з гробниць
фараона Тутапхамона,най
цінніші історичні експона
ти з Іраку, Куби, Нігерії.
Торік в Ермітажі відбу
лась конференція, присвя
чена 100-річчю розкопок
па чорноморському остро
ві Березань, розташовано
му недалеко від Очакова.
Борис Борисович не зай
мається античним періо
дом, але із задоволенням
взяв участь у засіданнях,
побажав успіхів дослідни
кам Стародавньої Греції і
висловив побажання побу
вати у них в гостях. Пла
нована поїздка па острів
не просто данина поваги
Б. Б. Піотровського робо
ті колег-археологів. Уче
нії іі-сходозиавець
хоче
своїми очима побачити од
не з стародавніх посе
лень, звідки унікальні зна
хідки починають шлях до
стендів
грецького залу
Ермітажу.

II БЕРЕЗНЯ
д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—Спорт
за тиждень. 9.10 — Теле
фільм «Дороги Анни Фірлінг». 1 і 2 серії. 11.55 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.50 — «Людина і приро
да».
Документальні теле
фільми. 15.30 — Фільм «Ма
ти». 17.10 — Новини. 17.15—
«Олександр Покришків^А)ку.ментальний
телеО^^іі.
18.15 — «Чого і чему». Пере
дача для дітей. 18.45 — Сьо
годні у світі. 10.00 — В. Гав
рилів. «Дім біля
дороги».
Фільм-балет
за мотивами
поезії О. Твардовського. 19.40
— Доі.-ументальний фільм.
20.35 — Концерт радянської
пісні. 21.00 — «Час». 21.40—
Фільм «Інспектор ДАІ». 22.55
— Сьогодні у світі. 23.19 —
Репортаж про закриття VI
зимової Спартакіади
наро
дів СРСР.

А

УТ
10.00 — Новини. 10:20 —'
Телефільм «Зупинись, при
слухайся». 10,35—Шкільний
екран. 4 клас. Музика. 11.05
— Народна творчість. 11.35
— Художній фільм «Рецепт
Ті молодості». 13:05 — Нови
ни. 13.20 — Грас. духовий
оркестр штабу Червонопрапорного Одеського військо
вого округу. 16.00 — Нови
ни. 16.3 0 — Срібний дзвіно
чок. 16.30 — «Бережливість
— резерв зростання». 17.00
— Фрагменти балету О. Гла
зунова «Раймонда». 17.30 —
Атеїстичні діалоги. 18.00
Телефільм «Веру на себе».
18.30 — Фортепіанний .ДіЙМ
церт. 19.00 —.Актуальна
мера. 19.30 — В кадрі і за
кадром. 20.30 — Вечірній
концерт. 20.45 - На добра
ніч. діти!
21.00 — «Час».
21.40 — О. Дударев. «Вечір».
Вистава
Кіровоградського
музично-драматичного
те
атру імені М. Кроливницького. (Кіровоград). 11ід час пе
рерви — День за днем. (Кі
ровоград).

Кор. РАТАУ.
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УВАГА! КОНКУРС!

«ФУТБОЛЬНИЙ
МАРАФОН»
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ТУРУ
1. Перший звіт про фут
больний матч в нашій краї
ні датується 1893 роком,
коли журнал «Велосипед»
повідомляв про футбольну
гру в Петербурзі. Чому
саме «Велосипед»? Бо зу
стріч відбувалася в перер
ві між заїздами велосипе
дистів.
2. Найтитулованішим фут
болістом всесоюзних першостей є київський динамівець Олег Блохін, який
«зібрав» колекцію з 12 ме
далей чемпіонатів
СРСР

(6 золотих, 5 срібних і 1
бронзова).
3. 28 вересня 1966 року
два пенальті в матчі з юго
славською командою ОФК
Белград на її полі париру
вав воротар московського
«Спартака»
Володимир
Маслаченко.
Також два
одинадцятиметрових
по
щастило взяти й воротарю
московських
динамівців
Миколі Гонтарю 2 листо
пада 1977 року в Крайові
з румунською «Університатею», але це відбулося

вже під час пробиття післяматчових пенальті.
4. «Днем народження»
Кубку володарів
кубків
можна вважати 26 берез
ня 1960 року, коли цей
почесний трофей здобув
ствердження
комітету
УЕФА.
5. «Рапід» (Відень, Ав
стрія) — «Динамо» (Київ,
СРСР) — 1:4.
Ніхто з учасників кон
курсу не зумів правильно
назвати результат матчу
у Відні, та, думаємо, вони
не ображені на київських
динамівців, які дещо «не
виправдали» їхніх надій.

Після цього туру «Фут
больний марафон» очолив
десятикласник Кіровоград
ської середньої школи
№21 Олег Балан (36очок).
Нині у конкурсі беруть
участь 53 любителі футбо
лу. Наводимо першу двад
цятку лідерів, відповідно
до здобутих ОЧОК! Е. Беліченко,
В. Манойленко,
С. Мірошниченко, В. Найденко, В. Переверзев (усі—
Кіровоград) — по 33 очка,
І. Василенко та І. Мака
ренко — по 31, Е. Іл Ющен
ко (Олександрія) — ЗО,
В.
Безсмертний — 28,
К. І щепко — 26. М. Горовнй (Кіровоград) та В. Рсзніченко (Олександрія) —
но 25, О. Шуцька — 23.
В. Рудник — 22, В. Еднак
— 20, С. Голікои та О. Кіршанков (усі з Кіровогра
да) — но 19, І. Грабовий
(с. Аиіпське Кіровоград
ського району), В. Заїка з
Долинської, кіровоградці
К. Пилипенко та М. Сінчук — по 17 очок.
* * *
ЧЕТВЕРТИЙ ТУР
У черговому, четверто
му турі конкурсу пропо

««Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

©бластного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На

нуємо
розв'язати крос
ворд. За кожну правильну
відповідь
на
запитання
учаснику буде нараховува
тися одне очко.
По горизонталі: 3. Захлс»
ник збірної Бразілії. чем
піон світу. 4. Італійський
футболіст, чемпіон Європи..
7. Команда першої ліги.
11. Команда, яка йде пер
шою у змаганні. 14. Напа
даючий
збірної
Англії,
учасник
першості світу
1966 року. 15. Футболіст,
який визнавався кращим
гравцем Радянського Сою
зу. 16. Один з керівників
команди «Зірка»,. Кірово
град. 17. Клуб вищої ліги.
21. Футболіст, заслужений
майстер спорту. 22. Місто,
в якому «Зірка» грала під
час турне по Польщі у
1960 році. 23. Команда дру
гої ліги. 26. Відомий клуб
Чехословаччвни. 27. Гра
вець московського «Спар
така». олімпійський чем
піон. 28. Назва футбольно
го м’яча, яким грали на
чемпіонаті світу в Аргептіні.
По вертиналі: 1. Приз у
змаганнях
футболістів.
2. Капітан кіровоградської
«Зірки» в сезонах 1984—
1985 років. 5. Назва фут
больного клубу з Кіпру.
6. Один з кращих захисни
ків чемпіонату світу 1970
року. 8. Футболіст, олім
пійський чемпіон у складі
збірної Угорщини. 9. Фут
боліст, заслужений
май
стер спорту. 10. Перший
віце-президент
ФІФА.
12. Нападаючий команди
«Арсенал», який визнавав
ся кращим футболістом
Шотландії. 13. Одни з кра
щих бомбардирів радян
ського футболу. 18. Ав
стрійський
футбольний
клуб. 19. Спортивне това
риство. 20. Відомий радян
ський тренер. 24. Один із
най)іезультатнвніших футболістів київського
«Ди
намо». 25. Попередня об’я
ва про футбольний матч.

Кросворд склав
С. БОНДАРЕВ.
Термін надсилання від
повідей на запитання чет
вертого туру — 23 берез
ня за поштовим штемпе
лем.

А ТАКИ
НАВЧИЛИСЯ...
Що не кажіть, а не.той
тепер пішов бюрократ, що
раніше. То, було, займає
ться паперотворчістю, від
кладає у довгий ящик, на
пускає туману... Нині ж—
не те. Нині лаконічно й
оперативно реагує... па
папері.
За прикладами далеко
ходити пе треба. В ново
річному номері «Молодо
го комунара» було надру
ковано репліку «Хто в
автобусі
хазяїн?»,
де
йшлося про самоуправ
ство водія автобуса (но
мер вказувався) і про без
діяльність
контрольних
служб автовокзалу. І що
ж ви думаєте відповів па
критику начальник Долпнського АТП № 10035 І. М.
Сукач? Він усе визнав.
Так і написав: «Кореспон
денція
обговорена
на
профспілкових зборах і
прийняті
відповідні за
ходи».
Ніби й не знає тов. Су
кач, що газеті потрібна не
формальна відписка, а кон
кретна відповідь: хто саме
з водіїв припустився са
моуправства. яких заходів
вжито.
Так що питання про тс,
хто в автобусі хазяїн, за
лишається відкритим. Хо
ча декому вже мало б бу
ти ясно (в тому чііслі й
начальникові АТП № 10035
І. М. Сукачу), що паша
справа — не допустити, аби
там хазяйнував рвач і ха
пуга.
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БЕРЕЗНЯ

▲ ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8 40— Мульт
фільми. 9.10—Клуб мандрів
ників. 10.10 — Фільм «Інспек
тор ДАІ». 11.25 - Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Сільські горизонти». Доку
ментальні телефільми. 15.20
-- Основи Радянської дер
жави і права. 16.05 — Нови
ни. 16.10 — Мелодії рідного
краю. 16.25 — На землі, в
небесах і на морі. 16.55 -Концерт майстрів опе^^'
сцени. 17.30 — «...До
надцяти і старші». 18.15 —
Наука і життя. 18.45 — Сьо
годні у світі.
19.00 — «За
словом — діло». Економія і
бережливість — справа за
гальнопартійна. 19.30 — Но
вини. 19.40 — Телефільм
«Софія Ковалевськц». 1 се
рія. 21.00 — «Час>. 21.40 —
Зустріч з академіком Д. Лихачовим в Концертній студії
Останкіно. 23.10 - Сьогодні
у світі.

А

УТ

10.00 — Новіші!. 10.20 —
Любителям класичної музи
ки. 10.35 — Шкільний ек
ран. 9 клас. «Основи інфор
матики
і
обчислювальної
техніки». 11.05 — Циркова
програма.
11.40 — Шкіль
ний екран. 7 клас. Російська
література. 12.15 — Концерт
радянської пісні. 12.35 —
Вперед, орлятаї 13.30
Но
вини. 13.45 — «Все перевер
том».
Лялькова
вистава.
16.00 — Новини.
16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30
Республіканська фізико-їЯ?
тематична
школа. «Комп
лексні числа». Передача 1.
17.05— < Народна творчість».
Світловодсмгі сувеніри. (Кі
ровоград). 17.30 — Закон і
ми. 18.00 — День за днем.
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30—
Музичний фільм « Ліричний
дует».
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Сонячне
коло». Танцює
«Пролісок».
(Кіровоград). 20.25 — Оголо
шення. (Кіровоград). 20.30—
Прем'єра
науково-популяр
ного фільму. 'Перебудова».
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній телефільм «Батьки і
діти». 1 серія
:>з.ю — Но
вини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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