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Коли будівельників, 
почали ремонт приміщень, 
перекинули на споруд
ження піонерського табо
ру для дітей, що приїхали 
з Київщини, дівчата вирі
шили продовжувати робо
ти власними силами, від
ремонтували більшу час
тину кімнат. Відзначилася 
зміна комсомолки Тетяни 
Бехмутської, зокрема, сек
ретар комсомольської ор
ганізації Людмила 
тарсвськв, Ніна 
Ольга Колесник, 
Луньова, Тетяна 
цесей, Наталія 
Ольга Бодял,

Золо- 
Авзей, 
Тетяна
Мель-

Берост, 
Валентина 

Шевченко, Євгенія Михай
люк, Валентина Черев- 
ченко, Валентина Жиден-
но.

На спільних зборах чле
нів профспілки та комсо
мольців спілчани запро
понували перерахувати у 
фонд допомоги чорно
бильцям дводенний заро
біток. Трудовий колектив 
підтримав комсомольців.

Л. РОМЕНСЬКА, 
голова профкому дит
садка «Ювілейний».

м. Кіровоград.

Комсомолка Зінаїда КОЗАР — одна з наймолоднніх 
доярок колгоспу «Дружба». Та не відстає від досвідче
них — у день надоює 10—12 кілограмів молока на ко
рову.

Онуфріївський район. Фото В. ГРИБА.

День республіки
Незвичайний клас від

крився в Одеській море
плавній школі.
приводиться в 
матично, за 
комп’ютерів, 
цінного пульта можна уп
равляти уроком, перевіря
ти .знання, спостерігаючи 
на екрані роботу дзигунів 
і механізмів, аварійних 
систем сигналізації, швар
товку, навантаження і роз
вантаження теплохода.

Створений на основі 
електроніки навчальний 
центр допомагає курсан
там глибше оволодівати 
морською справою.

* * *

Діючі моделі кораблів, 
літаків, планерів, тракто
рів, радіоприладів пред
ставлені на виставці робіт 
членів клубу «Юний тех
нік» -міста Попасна на Во
роши ловградщи ні. 
зроблені 
клубі знаходить 
до вподоби кожен 
підліток міста. При лабо
раторії автоматики 
нічної кібернетики 
рено новий гурток — об
числювальної техніки та 
інформатики.

(РА-ТАУ).

Тут усе 
рух авто- 
командою 

З дистан-

Вони 
школярами. В 

заняття 
третій

і тех-
СТБО-

І

ТОЧНО ЗА ГРАФІКОМ

хвоста 
хвили- 
техно- 

теле-

— Увага! На восьму фас
тівську заходить маршрут
ний! — звучить із динаміка 
голос чергового по зв'язку.

І дійсно, збавляючи хід, 
тепловоз ВЛ-60 з низкою 
вагонів появляється в зоні 
контролю поста списуван
ня. Оператор ЕОМ Ірина 
Большакова першою прий
має состав, який потрібно 
повагонно «опрацювати». 
Дівчина починас перелік ва
гонів з голови до 
поїзда — і в лічені 
ни супроводжує по 
логічному ланцюжку
грам-натурку з відповідни
ми даними.

Поїзд рухається в парк на 
розформування, а потім на 
сортувальну гірку. Він, ско
регований відповідними по
правками, занаряжений під 
різноманітні вантажі, увіхо- 

| дить у свій ноеий графік.
Близько трьох десятків 

і келій — на кожну визначе
ний напрямок. Непроста ця 
робота — сформувати по
їзд! Вона під силу лише спе
ціалістам, які пройшли спе
ціальну підготовку і мають 
певний досвід та знання 

І залізниці. Серед таких — 
керівник

І молодіжної
і В. П. Максименко.
І слава про нього
; який
і перший і 
і як стати 

петчєром,
: рсеич пройшов серйоз

ну школу випробувань. 
Його залізниця почала
ся зі спеціальності сиг
нальника. Працював опера
тором, маневровим диспет
чером. Так що знання усіх 
«низів» нині чимало допо
магають йому в організації 
оитмічної роботи станції.

У березні !986 року ко
лективу залізничників, у 
якому налічується 39 членів 
БЛКСМ, за успішне вико
нання завдань одинадцятої

і

він

ЧОМСОМОЛЬСЬКО- 
зміни комуніст 

Добра 
і колектив,

очолює, лине не 
оік. Перед тим, 

станційним дис- 
, Володимир Пет- 
пройшов 

школу 
залізниця 
спеціальності

п’ятирічки вручено перехід
ний Червоний Прапор ЦК 
ЛКСМУ. «Кращій єдиній ком
сомольсько-молодіжній змі
ні відділення Одеської за
лізниці — переможцю рес
публіканського 
ного змагання», 
ня це — добрі 
дової ініціативи 
відправленому поїзду своє 
формування плюс один ва
гон понад встановленої нор
ми!». Мова йде про форму
вання довгоскладового по
їзда, який дає солідний ви
граш в еконо/лії при пере
везенні народногосподар
ських вантажів. Це нововве
дення молоді залізничники 
впровадили в свою роботу 
з 1982 року.

В’зьмелло для прикладу 
виробничі показники моло
діжної зміни за останні 
п'ять місяців. З початку ро
ку колективом уже відправ
лено 1040 довгоскладових 
поїздів, а в них додатково 
3187 вагонів. Вдало вико
нується зміною транзитне 
простоювання з перероб
кою — на 113,1 процента і 
набігла добра економія ло- 
комотивовидачі — 57 оди
ниць.

Та повернемося знову на 
сортувальну гірку. На тери
торії станції рухаються ло
комотиви з вагонами. Чер
говий по гірці Петро Підзі- 
гун керує розпущенням по
їздів. У нього чотири опе
ратори, що розподіляють 
вагони — у кожного своя 
гальмувальна позиція. Ось 
складач поїздів Михайло 
Феонега розчіплює черго
вий вагон. Він котиться з 
гірки. Тут за ним стежать 
оператори. На гальмуваль- 
ному шляху знаходяться 
спеціальні затискачі, які 
захоплюють колеса і вагон 
припиняє свій хід, щоб плае- 
но зійтися із зустрічними.

За вагонами стежать з 
допомогою ЕОМ оператори,

соціалістич- 
Досягнен- 

плоди тру- 
«Кожному

в ТРУДОВИЙ 
РИТМ XII 
ПЯТИРІЧКИ

кандидати е члени КПРС 
ударники комуністичної пра
ці Галина Дснчик, Катерина 
Іванова, молодий комуніст 
Валентина Андреева...

— Років чотири тому, ко
ли почали впроваджувати у 
нас на станції електронно- 
обчислювальні машини, — 
розповідає головний бух
галтер станції Зоя Григорів
на Шиян, — деякі жінки ті
кали з технічної контори. 
Діло нове, нікому незрозу
міле. Звикли, було, до руч
ної обробки документації. 
А її чимало. І часу відбирає 
прірву. Тут і сортувальний, 
і натурний листи, і. справка 
на перевірку вантажів для 
ВОХР... Всього й не перелі
чиш. Сьогодні усе взяли на 
себе машини. І молодь охо
че їх обслуговує.

Минулого місяця в уро
чистій обстановці проводжа
ли на пенсію ветерана пра
ці, оператора ЕОМ Н. Т. 
Большакову. Більше двад
цяти років Ніна Тимофіївна 
віддала залізничній справі. 
Завдячують їй сеоїми 
піхами молодші 
працівниці. Таких 
десяти. Дівчатам 
ться професія 
ЕОМ. До неї вони прийшли 
через навчання у Знвм’ям
ському ПТУ № 12. Хіба ж 
не цікаво програмувати 
свою роботу, стежити за 
дисплеєм, відчувати себе 
невід’ємною часткою пов
нокровного організму, який 
наповнює життям залізничні 
артерії країни.

Серед тих, хто зразково 
справляється зі своїми обо- 
о’язками, варто назвати опе
раторів С. Калиновсьиу, 
Л. Василенко, Н. Єрьоменко. 
Чітко і вправно обслугову
ють вони свою техніку і тим 
набагато полегшують робо
ту чергових диспетчерів.

ус- 
за віком 
не менше 
подобає- 

оператора

Дії маневрового диспет
чера кандидата е члени 
КПРС Олександра Компаній
ця нагадують дії лоцмана, 
якому треба в обмежений 
час по тільки йому відомо
му маршруту провести не 
один «корабель». І тут би не 
схибити! На його столі роз
мальований ніби карта бо
йових дій, графік форму
вання поїздів. По ньому він 
визначає почергоое розби
рання поїзда...

— Комсомольсько-моло- • 
діжна Максименка ще ска- | 
же не одне добре слово, — | 
зазначає у розмові заступ- І 
ник начальника станції І. С. 
Мірошниченко. — Потік на
бирає силу. Молодь широ
ко використовує передові 
методи праці на залізниці, 
йде в ногу з НТП. За довго- 
складсвими поїздами — за
втрашній день, але вже сьо
годні зміна добивається їх 
відправлення при щомісяч
ному виконанні програми 
на 105 процентів Колектив 
зменшує простій вагонів з 
переробкою проти планової 
щозміни на 10—13 процен
тів, чим і забезпечує прий
мання поїздів без зайвих 
перешкод.

Попереду у комсомоль
сько-молодіжної чимало но
вих планів. В удосконаленні 
організації їхньої праці є 
чимало резервів Стосую
ться вони, зокрема, поліп
шення оперативного плану
вання і координування в ро
боті з іншими службами за
лізниці

В тому, що ваш поїзд при
був точно за розкладом, 
безумовно частка копіткої 
праці колективу комсомоль
сько-молодіжної зміни, яку 
очолює комуніст Володимир 
Петрович Максименко.

І. ЧЕРЕДНИК.
м. Знам'янка.

В Основних напрямах економічного і соціального роз

витку СРСР на 1986—1990 роки 1 на період до 2000 ро

ку, зокрема, велика вага приділяється питанням удоско

налення сучасного виробництва через застосування най-

ПрОГрССИВНІІІІОЇ технології, передових методів га ПриГіО'

мів господарювання. На практиці це передбачає поспи* 

ний ріст кваліфікації робітників та інженерно-технічних

працівників, зростання загальної класності трудівників

народного господарства країни.

На прикладі одного світловодського підприємства га

зета розповідає про шляхи прогресу, які визначили для

себе молоді заводчани.

і

ПРИСКОРЕННЯ: КОМСОМОЛЬСЬКА
ІНІЦІАТИВА, ПОШУК

КЛАСНІСТЬ
НЕ САМОЦІЛЬ

нашу

Світловодський кера
мічний завод. Ольга КЕЦЬ- 
КО, бригадир КМК живо
писців дільниці розпису 
фарфорових виробів: На 
перший погляд, підвести 
нашу роботу під мірки су
хих цифр і показників — 
річ невдячна. Справді, 
творчість важко поєднує
ться з ремеслом. А проте 
слідкусмо за продуктив
ністю й ми. Узяти
конкретну дільницю (ще 
один заводський 
третій, працює у формо- 
вочно-ливарному цеху). 
Змагаємося з другим ком
сомольським колективом, 
який очолює Світлана Бон
дар. Вони також живопис
ці, теж розписують серві
зи та набори. Як ми мо
жемо з ними змагатися? 
Якість — один критерій, а 
ще — інтенсивність. У ме
не в бригаді на сьогодні 
вже 23 робітниці, але 
практично за кожну можу 
по-бригадирськи відверто 
сказати: добре трудяться 
дівчата, рівняються одна 
на одну. Не без того, щоб 
і зриви коли 
жання зразу 
тися,
брак завжди 
Ясно, не всім 
ться так вправно, як 
свідченим 
працювати на
але тут уже виручає 
чуття турботи за сусідку. 
Удосконалення у нас про
ходить не за рахунок яки
хось курсів чи семінарів 
передового досвіду — во
но суто індивідуальне. Уче
ниці просто есе більше й 
більше «набивають» руку, 
освоюють нові 
гімні прийоми і. 
ном, ростуть і 
духовно: ніхто
сумніватися, мабуть, 
чутній користі для 
доі людини щодня 
хвилини не пише 
справу з витворами
красного, але й творити 
Іх...

А тому не соромимося 
й за проценти. За квітень, 
скажімо, мали перевико
нання планових завдань 
на 20,5 процента, ієн само 
непогано працювали й до 
того. Кажуть, із жінками 
непросто, тим паче’ жін
кам Не буду заперечува
ти: дуже важить суто люд
ське ставлення до своїх 
підлеглих Коли людина 
бачить, що до неї ставля-

а не з

кмк,

були, але ба
нт виправля- 
досади тягти- 

переважає, 
одразу вдає- 

до- 
ообітницям, 

конвейєрі, 
по-

техноло- 
таиим чи- 

фахово, і 
не будв 

У від- 
МОЛО- 

що- 
мати 
пре-

шеф-
Я їй

Бага-

іься не лише як до вико
навця чиєїсь волі, а й як 
до подруги, НОЛЄГИ — це 
її підбадьорює навіть у 
скрутні хвилини її життя. 
Тоді видно й віддачу. Так 
просто прижилися у нас в 
бригаді Владлена Ва
сильєва, Світлана Бойчук, 
а допомогли в цьому більш 
досвідчені Ольго Щерби
на, Катя Овдунове, М. Ф. 
Гурська. Окремо скажу за 
неї. Марія Федорівна 
п'ять років тому, коли я 
тільки прийшла на завод, 
так само чуло взяла 
ство Г наді мною, 
дякую за науку.

Світлана БОНДАР:
то в чому можу підтрима
ти Ольгу; в нас і робота 
спільна, і турботи. Прига
дую ті недалекі часи, ко
ли замість КМК працюва
ли у нас просто бригади 
живописців. Гірше було, 
це так: плани зривали, 
якість була невисокою. А 
з грудня минулого року, 
як відродилися. Бригади
ром мене обрали знову, а 
я зразу відчула —• яка ве
лика різниця керувати 
розрізненими людьми і 
людьми в усьому заінте
ресованими бути разом. 
І в радощах, і в смутках.

А росли мої дівчата не 
зразу. Було й образ, коли 
за брак знижувала КТУ, 
однак скоро зрозуміли: 
робота є робота, тут па
нібратства бути не може 
і не повинно. Тому близь
ко до серця сприймаємо 
й зриви у колег. І радіємо 
разом з ними. За Катю 
Шевченко, наприклад. Не
давно вітали її, нагода тра
пилась: за підсумками
республіканського галу
зевого конкурсу по ство
ренню 
виробів 
тового 
господарського 
для масового й серійного 
виробництва підприємства
ми Міністерства промис
ловості будівельних мате* 

. ріалів УРСР вона вийшла 
переможцем, між іншим, 
разом зі своїм батьком, 
Г. М Шевченком. Відзна
ка висока і свідчить сона, 
що талантам у нас не зни
кати.
не
(де Катеоина) однак дбає- 
мо 
іат 
продукції 
Бо й ми

кращих зразків 
чультурно-побу- 

призначення та 
вжитку

Хоч працюємо ми 
а творчій лабораторії

за кінцевий резупь-
— задоволення від

— не менше.
— живописці.



2 стор. «Молодий комунар» 17 червня 1986 року

ОБГОВОРЮЄМО'ПРОЕКТ ЦК КПРС-«ОСНОВНІ-НАПРЯМИ 
ПЕРЕБУДОВИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНІ» 

І наші пропозиції...
Продовжується обговорення Проекту ЦК КПРС «Ос

новні напрями перебудови вищої і середньої спеціальної 
освіти в країні». І. звісно, з ос.< ...івим хвилюванням вчи
туються в його рядки, замислюються над ними ті, хто 
безпосередньо зв'язаний з підготовкою кадрів у вищих і 
середніх навчальних закладах.

-1: *
— Необхідність перебу

дови давно назріла, — го
ворить заступник дирек
тора Кіровоградського 
технікуму механізації сіль
ського господарства Л. О. 
Одинцов. — Особливо ж 
актуальна вона нині, на 
крутому переломі, викли
каному історичними рі
шеннями XXVII з’їзду 
КПРС. Учні, які навчаю
ться у нас сьогодні, — це 
завтрашні спеціалісти
держагропрому. Це тру
дівники, від творчого під
ходу до справи яких і за
лежатиме ефективність в 
роботі багатьох його ла
нок.

У технікумі чимало ро
биться для того, щоб рі
вень підготовки кадрів 
відповідав сьогоднішнім 
вимогам. Але наша роз
мова не про це, — про
довжує Л. О. Одинцов. — 
Нині, обговорюючи Про
ект, треба передусім, зо
середити увагу на тому, 

що заважає працювати ще 
краще. Маємо і наші про
позиції до обговорювано
го документа...

Знайомимося з навчаль
ним планом технікуму. І 
з деяким здивуванням 
знаходимо в ньому такий 
предмет, як... бібліотеко
знавство. Чи так уже кон
че потрібен він саме в 
цьому навчальному за
кладі? Але ж навчальний 
план — це закон...

— Тридцять шість на
вчальних годин — таке 
щотижневе завантаження 
наших учнів, — продов
жує Л. О. Одинцов.—Чи
мало, правда? Додайте до 
цього ще чотири години 
щоденних факультативних 
занять і буде ясно, що 
вільного часу наші учні не 
мають. До того ж, при ви
вченні ряду предметів не 
виключене дублювання 
матеріалу. Є, скажімо, та
ка дисципліна «Техніка 
безпеки праці». Але годи
ни на цю тему відводяться 

і при вивченні технічного 
обслуговування й ремонту 
сільгоспмашин.

Отже, передусім треба 
поліпшити назчальні про
грами, переглянути необ
хідність вивчення окремих 
предметів і тем з тим, 
щоб дати можливість глиб
ше, грунтовніше вивчати 
профілюючі предмети.

Нині в колгоспах і рад
госпах щодень стає біль
ше найсучаснішої техніки. 
В навчальних же закладах 
нерідко матеріальна база 
застаріла. В технікумі, на
приклад, вивчаючи ком
байни, учні працюють з 
СК-5. Але ж нашим ви
пускникам у господарствах 
доведеться мати справу з 
набагато складнішими ме
ханізмами. Такими, скажі
мо, як комбайн «Дон- 
1500». Отож треба центра
лізовано забезпечувати 
навчальні заклади найно
вішою Технікою, без якої 
немислиме сучасна ви
робництво. Молодий спе
ціаліст з перших кроків 
на виробництві повинен 
досконало володіти нею. 
Цій меті, зокрема, підпо
рядковане й вивчення но
вого навчального курсу 
«Основи інформатики й 

обчислювальної техніки». 
Технікум уже має 170 про
грамованих мікрокальку
ляторів БЗ-34. Але, по- 
перше, це далеко не ос
таннє слово в галузі об
числювальної техніки. А, 
по-друге, не вирішена 
проблема з її ремонтом. 
Це — теж першочергові 
завдання в світлі необхід
ної перебудови вищої і 
середньої спеціальної ос
віти в країні.

Важлива складова її 
частина — робота по по
ліпшенню виховного про
цесу в навчальних закла
дах. І якщо говорити за
раз про технікуми, то за
значимо, що є необхід
ність ввести в штатний 
список посади заступника 
директора з виховної ро
боти. Поки що існує по
сада заступника з на
вчально-виховної роботи, 
а суміщення цих двох 
обов'язків не дозволяє 
з максимальною ефектив
ністю виконувати кожен 
з них.

Підсумовуючи нашу роз
мову, Л. О. Одйнцоз кон
статував, що, на жаль, час
тина випускників довго 
не затримується на міс
цях призначення. Тому 
назріла необхідність дещо 
змінити порядок захисту 
дипломів. Проводити його, 
приміром, через рік ПІСЛ^І 
направлення молодогі 
спеціаліста на роботу.

Є. ЖЕЛЄЗНЯКОЗ.

Тепла, задушевна роз
мова з молоддю. Про ак
тивну життєву позицію, 
спадкоємність поколінь. 
Пому, ветерану Великої 
Вітчизняної, часто дово
диться розповідати моло
дим хліборобам про те, як 
визволяв від німецько- 
фаш кетських загарбників 
Чехословаччину, Польщу. 
Тож, передусім — про 
визвольну місію радян
ських воїнів...

На знімку: ветеран 
Великої Вітчизняної війни 
голова колгоспу імені 
Шевченка Добровеличиів- 
ського району 1. Н. ВОЛО
ЩУК з молодими трудів
никами Піщаного Броду.

Фото В. ГРИБА.

«МАМА, ТАТО І Я»ґPÜR9Таку назву має на тол- 
бухінському м'ясокомбі
наті «Родопа» клуб, члена
ми якого є близько ста 
молодих сімей. Традицій
ними тут стали їхні зустрі
чі із соціологами, психо
логами, а найчастіше — з брала участь 
лікарями, керівниками ка
федр Толбухінського фі
ліалу Варненського медич
ного інституту. Останнім 
часом найпопулярнішими 
стали масові спортивні 
змагання та турніри за 
участю мало не всіх моло
дих сімей. Привертають 
увагу трудівників підпри
ємства кулінарні виставки, 
конкурси на кращий дитя
чий малюнок. Весело про
ходять у клубі дитячі ран-
ки, до яких готуються 
особливо старанно.

Голова правління клубу 
Єва Радулоза за допомо
гою комбінатівського ко
мітету ДКСМ розробила й 
здійснює комплекс вихов
ної роботи, який має 
сприяти дальшому зміц
ненню молодих сімей.

ЧИ РИЗИКУЮТЬ

Кореспондент газети 
«Добруджанска трибуна» 
ІПетранка' Божкова взяла 
міні-інтерз’ю у трьох мо
лодих трудівників — вони 
відповіли на запитання, як 
виправдовують довір’я ро
бітничих колективів і на
скільки дорожать цим до- 
вір’ям.

Інженер Радослаз ІВА
НОВ, 29-річний провідний 
модельєр комбінату «Доб
рич»: Я очолюю відділ, у 
якому з десяти фахівців 
— вісім молодих. Робота 
наша творча, адже від 
модельєрів залежить кін
цевий результат — якість 
дитячого взуття. Наші нові 
моделі сприяють впровад
женню безвідходної тех
нології.

Златіна АТАНАСОЗА, 
29-річна швачка, секретар 
цехової комсомольської 
організації: Я радію з до
питливості моїх молодих 
подруг, які швидко опано
вують технологічні опера
ції. Вони неодмінно ста
нуть майстрами високо
продуктивної праці. Ком
сомольська організація 
подбала про те, щоб кож
на молода робітниця мала 

досвідченого наставника, 
у змаганні 

за честь марки взутт • ом- 
бінату «Добрич». Нарівні 
з кадровими трудівниками 
XIV пошивного цеху пра^ 
не працювати молодь.

Георгі МАРИНОВ, ^-річ
ний начальник відділу ко
ординації; Всі зусилля сво
їх колег-інженерів і тех
ніків спрямовую нині на 
розв язання двох основних 
проблем: 
взуттєвого 
створення 

модернізації 
виробництва та 

сприятливих
умов для впровадження 
новітньої техніки. У ство
ренні еталонних робочих 
місць на основному ви
робництві, як і в їхній 
стандартизації, помітну 
роль відіграють молоді 
трудівники віком 29—ЗО 
років, які під керівництвом 
комбінатівського партій
ного комітету успішно пра
цюють у групах сприяння 
соціально - економічному 
розвиткові рідного під
приємства.

Прокоментувати відпо
віді кореспондент попро
сив генерального дирєк-а. 
тора комбінату «Добрич»'^* 
Костадіна НЯГОЛОВА. Ось, 
що він сказав:

— На відповідальні гос
подарські посади висуну- 
.то за останні 2—3 роки 
чимало молодих інжене
рів і економістів з числа 
членів півторатисячаої 
комсомольської організа
ції. Середній вік найбіль
ших шести молодіжних 
трудових колективів ста
новить 25 років. Саме ці 
колективи першими до
сить успішно опановують 
сучасні методи роботи, 
зокрема, технологію без
відходного виробництва 
дитячого взуття. Довір'я 
до молоді в поєднанні з її 
ентузіазмом і вже набутим 
досвідом — найважливі
ший фактор, від якого за
лежить втілення в життя 
нашим робітничим колек
тивом настанов XIII з'їзді^. 
БКП.

Добірку за матеріала
ми толбухінської ок
ружної газети «Доб- 
руджанска трибуна» 
під готу ваз Я. ДОБРІМ.

На базі Солгутізської 
середньої школи Гайво- 
ронського району завер
шилися обласні змагання 
військово-спортивних ігор 
«Зірниця.* та «Орлятко». 

* * *
Даа дні панувала напру

жена і водночас доброзич
лива атмосфера боротьби 
за право бути найкмігли
вішим, найумілішим, най- 
прудкішим. Причому, спід 
додати, що учасникам ігор 
(а було більше 150 хлоп
чиків і дівчаток, об'єдна
них в 9 юнармій. ких за
гонів) трохи стола на за
ваді злива. Самим же ор
ганізаторам нелегко було 
вести паралельно дві гри, 
котрі до нинішнього року 
проводилися тільки ок
ремо.

І есе ж ні дощ, ні деякі 
не до кінця продумані ор
ганізаційні нюанси ніяк 
не вплинули на сам дух 
ігор і настрій юнармійціз.

Отже,

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
...Сімнадцята година ве

чора. Під звуки маршу ду
хового оркестру Заваллів- 
ської школи-інтернату за- 
гонівці шикуються на лі
нійку.

— Загони, рівняйсь! 
Струнко! Командирам під
готуватися до здачі ра
портів, — дає команду на
чальник штабу проведен
ая «Зірниці» та «Орлятка» 
О. С. Кукліщ .і, рапортує 

головнокомандуючому ігор 
8. С. Кочкіну:

— Юнармійці до старту 
ігор готові!

Чітко карбуючи крок, 
хлопчики і дівчатка покла
дають гірлянду до могили 
полеглих у Велику Вітчиз
няну воїнам. А напутнє 

-слово перед іграми дав 
юним колишній танкіст, 
вчитель-пенсіонер Герой 
Радянського Союзу Федір 
Семенович Костюк.

Підняття прапора озна
менувало початок фіналь
них змагань. «Орлята» і 
«зірничники» готуються до 
першого гуру — конкурсу 
строю і пісні. Хвилюван
ня, без якого не може 
обійтися ні одне змаган
ня, було помітним в усіх 
учасників ігор. Можливо, 
зоно і стало на заваді «зір- 
ничникам» Олександріз- 
ської СШ № 2, «орлятам» 
Червонокам’ ямської де
сятирічки Олександрій
ського району. Здавало
ся б, все знайоме, не раз 
відпрацьоване, продума
не вдома, а чіткого строю 
і дружної пісні не вийшло. 
Зате солгутівцям з обок 
команд вдалося перебо
роти всі хвилювання 
(правда, на рідній землі 
дух мужності і бадьорості 
додають навіть краєвид 
села і багато знайомих 
від стариків до дворіч
них дітлахів, що не могли 
не прийти «поболіти» за 
еврїх). І перемога забез
печена.,-.

Далі по програмі фіна
лу змагання з багатобор- 
стза ГПО. Треба найшвид
ше пробігти певну ди
станцію, найбільше під
тягнутися на перекладині 
й виконати згинання й роз
гинання рук в упорі, най- 
далі метнути ручну гра
нату і т. д. Всі команди 
демонструють уміння, 
кмітливість, мужність, ви
тривалість. Катя Ратушняк, 
дев’ятикласниця із Солгу- 
тозого, без особливих 
труднощів віджалася 61 
раз. Найкращий результат 
в «Орлятку». А сама дів
чина трохи розчарована:

— Ех, іще чотири рази 
і я досягла б рекорду Та
мари Гончарук, яка кілька 
років тому була незмін
ним командиром наших 
юнармійціз. До речі, са
ма Тамара, закінчивши на
вчання в середньому спе
ціальному закладі, при
йшла на відкриття ігор. І, 
певно, їй самій хотілося з 
той момент вийти хоча б 
на один рубіж.

А Володі Мельнику із 
Солгутового та його зем
лячці Люді Паламарчук, 
представниці Червоно- 
вершківської СШ Компані- 
ївського району Нілі Рель- 
ко вдалося метнути гранату 
на 49 метрів (юнак) і ЗО 
метрів (дівчата).

Перший день фіналу 
«Орлятка» і «Зірниці» на
ближався до кінця. Друж- 
ні. зустрічі з волейболу, 

■ і. знайомства,, піднесений 

настрій... I тільки-но поча
лися танці, раптом — зли
ва. Вона по суті і завер
шила напружений поча
ток військово-спортивних 
ігор.

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Він почався для юяар- 

мійців о сьомій ранку з 
кросу. Найпрудкішими на 
дистанціях 1000 і 500 мет
рів стали орлята Вадим 
Підкопайло (його час — 
2.55,5 хв.) з Новоархан- 
гельська і кіровоградка 
Наталка Андріяшевська. З 
такими результатами зони 
стали лідерами в цьому 
виді змагань.

А потім на організацій
ній лінійці начальник шта
бу оголошує порядок і 
черговість наступних ета
пів боротьби.

За право бути першими 
з «Зірниці» борються 
хлопчики й дівчатка Нозо- 
миргородської СШ № І, 
Олександрівської десяти
річки № 2, Нозоархангель- 
ської СШ та Нечаїзської 
Компаніївського і Солгу- 
тізської Гайворонського 
районів середніх шкіл. їх 
чекали серйозні випро
бування. Скажімо, необ
хідно було продемонстру
вати відмінні знання пра
вил дорожнього руху, зу
міти правильно одягти 
протигаз і накласти сте
рильну пов’язку з умозно 
зараженій місцевості, по
казати свої вміння, при

УРОКИ
пожежі, прийняти з допо
могою телефона і прапор
ців донесення... Прак
тично жодна із 4 команд 
«Зірниці» не обійшлася 
без досадних штрафних 
очок. Ще гірші справи у 
юних зв'язківців. Лише 
представник Солгутівської 
десятирічки не без труд
нощів записав донесення, 
що передалося йому пра
порцями. Ціказо було 
слідкувати за хлопчиною, 
який на аркуші паперу по 
літері записував переда
ний йому текст: «Не фор
сувати річку вбрід». Зате 
зірничники із Нечаївки 
Компаніївського району, 
як і представники інших 
команд, під час підготов
ки до районного та облас
ного фіналів із незрозу
мілих причин не займали
ся вивченням передачі 
тексту азбукою Морзе 
при допомозі прапорців. 
«Ми якось випустили це», 
— потім скаже керівник 
нечаївських юнармійціз. 
Цікаво і дивно, бо і в по
ложенні як проводити 
«Зірницю» і в прекрасній 
книжечці із серії «Для 
тих, хто працює з піонера
ми» автори А. Ісаєа і 
В. Сергеев розписали всю 
гру до найменших дріб
ниць, і важко повірити з 

те, що з районі не зна
йшлося такої книжки.

Для учасників «Орлят
ка» в естафеті з цивільної 
оборони, найважчим було 
підготувати дозиметрич
ний прилад до роботи. 
За одну хвилину це вда
лося зробити командиру і 
солгутівців Віктору Івано-'" 
ву, за 1,10 хвилин — Каті 
Ратушняк, на 18 секунд 
відстала від подружки Лю
да Гончаренко.

...Кульмінаційний момент 
фіналу «Орлятка» — вій
ськово-спортивна естафе
та. Представникам 5 
команд треба пробігти 
певну дистанцію, влучити 
в мішень із пневматичної 
рушниці, акуратно пройти 
умовні «мінні поля», не 
зачепити легкі планочки у 
«мишоловці». І наостанок 
за всіма правилами поста
вити туристську палатку.

Командири загонів зі
бралися на жеребкування. 
Стартувати випало солгу
тівцям. Ніби на одному 
диханні пройшли вони 
трасу. Суддя зупиняє се
кундомір — 3 хвилини ЗО 
секунд.

А ось команді із Черво- 
новершки не пощастило. 
Багато секунд втрачено на 
метанні гранат, ось тому 
загальнокомандний залі-
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Традиційними стали проведення тематичних кіновечорів в кінотеатрі «Комсо
молець» обласного центру. Один із таких вечорів — «Молодість, радість, здо
ров’я» — підготували колектив кінотеатру та обласна рада добровільного спор
тивного студентського товариства «Буревісник».

На знімках: з програмою виступили юні гімнастки; по всьому видно, 
глядачам подобається.

Фото В. ГРИБА.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО МОРЯ
Готова до літнього оздо

ровчого сезону база від
починку докерів і судно- 
ремонтникіа Іллічівська 
«Райдужна», розташована 
на березі Чорного моря. 
Надійно, наче судна до 
плавання, споряджені 
дбайливими і вмілими ру
ками майже сто котеджів. 
Справжній морський по- 

ФІНАЛУ
новий час найгірший — 
6 хвилин 50 секунд. Неза
доволень собою юнармій- 
ці з Кіровоградської СШ 
№ ЗО. Адже на тренуван
нях проходили всі пере
шкоди траси набагато кра
ще і швидше. Значить, не 

•чдр змогли як слід зосереди
тися, перебороти хвилю
вання.

Гра завершена. І поки 
команди готуються до 
урочистої лінійки закрит
тя змагань, давайте ближ
че познайомимося із Сол- 
гутівською школою. При
міщення збудоване за но
вим проектом. З-поміж 
інших шкіл вирізняється 
якимось особливим затиш
но?/. як зовні так і все
редині. Ну, а зі спортив
ним містечко.*/, обладна- 
ним руками педагогів і 
вихованців десятирічки, 
навряд чи зможе позма
гатися будь-яка із міських 
шкіл.

— Усе це з ініціативи 
Олексія Яковича Морон- 
деля — нашого вчителя з 
фіззиховання, — розпові
дають солгутівські орлята.

Завжди допоможе і ди
ректор СШ Володимир 
Павлович Настенко. Все 
це, певно, і посприяло то
му що фізвихозання з цій 
ШКОЛІ на висоті, а автори

рядок з затишних кімна- 
тах-каютах, побутових 
службах. Одночасно на 
базі зможуть відпочивати 
не менш як 300 батьків з 
дітьми.

Вчасно підготувати базу 
до сезону допомогли 
комсомольці і молодь Іл- 
лічіаського морського тор
говельного порту і судно- 

тет О. Я. Моронделя, як з 
принципі й інших педаго
гів, беззаперечний. Для 
колишніх же учніз Вален
тина Тиманозського, Івана 
Суханевича захоплення 
спортом переросло у про
фесію — обидва після за
кінчення навчальних за
кладів вже самі привчають 
до фізичної культури ін
ших.

...І знову лунає:
— Загони, шикуйся! 

Струнко! Рівняння на се
редину!
Головноко/.'.андуючий ігор 

В. С. Кочкін оголошує ре
зультати змагань. Перші 
місця вибороли обидві 
солгутізеькі команди. По 
«Зірниці» др'/гу і третю 
сходинки зайняли пред
ставники Нечаївської шко
ли Компаніївського райо
ну та Олександрівсько: 
СШ № 2.

Серед орлят лризозі 
місця дісталися юним кі- 
ровоградцям і команді 
Черзоновершківської де
сятирічки Компаніївсько
го району.

Вручаються Почесні гра
моти обкому комсомолу 
і цінні подарунки хлоп
чикам і дівчаткам, які 
особливо відзначилися. 
Приємно і те. що облас
ні військово-спортивні зма

ремонтного заводу. Цьо
му вони присвятили кіль
ка суботників і недільни
ків. Тон задавала бригада 
докерів-механізаторіз, яку 
очолює кавалер ордена 
Леніна 8. І. Муромський.

Готові до зустрічі гос
тей і в санаторії-профілак- 
торії порту, Він прийме 
130 матерів з дітьми ві
ком до семи років.

Ю. ШВАРЦМАН, 
кор. РАТАУ.

гання переросли прямо- 
таки з свято всього села, 
настільки було людно.

Учасники, численні гості 
лаштуються з неблизьку 
дорогу додому.

— Юнармійці — молод
ці! — коментує ігри го
ловнокомандуючий Воло
димир Степанович Коч
кін. — Це скажу без уся
кого перебільшення . Всі 
старалися, асі прагли бу
ти першими. Але на кіль
кох етапах ігор представ
ники команд не могли 
справитися з поставлени
ми завданнями. Слабо го
тові школярі до конкурсу 
строю і пісні, змагань 
зв'язківців, санпостів. У 
Солгутозе приїхали кращі 
з кращих команд, пере
можці районних, зональ
них змагань. Питається, 
як же виступали юнармій
ці там, коли окремі види 
ігор їхні керівники взага
лі з ними не вивчали. Не
хай нинішній фінал стане 
уроком для тих багатьох, 
хто безпосередньо при
четний до підготовки 
«Зірниці» та «Орлятка». Він 
не повинен пройти без
слідно.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Гайворонський район.

Для мене все почалося з 
того, що прочитав у «Тру
де» від 28 серпня минуло
го року замітку Б. Піпія 
«Де народився Некрасов?». 
Там повідомлялась сенса
ційна новина: в Централь
ному державному історич
ному архіві СРСР виявле
ні документи, які дають 
змогу уточнити місце на
родження М. О. Некрасо
ва.

Азтор повідомив: в на
писаній незадовго до смер
ті автобіографічній замітці 
поет указав, що народився 
в якомусь містечку, де ДЕ ВСЕ Ж ТАКИ БІЛІ ПЛЯМИ ІСТОРІЇНАРОДИВСЯ М. 0. НЕКРАСОВ?
стояв полк його батька, а 
в метричному свідоцтві 
було записано, що М, О. 
Некрасов народився і був 
хрещений в селі Синьки. 
(Народився поет 10 грудня 
1821 року, був хрещений 
7 жовтня 1824 року. 
Справжніх метричних книг 
із записом про народжен
ня М. О. Некрасова не збе
реглося. В нашому розпо
рядженні є метрична ви
писка про народження і 
хрещення поета, яку вида
ла Подільська духовна кон
систорія — м. Кам’янець- 
Подільський — 18 жовтня 
1832 року. її оригінал збе
рігається у відділі рукопи
сів Всесоюзної державної 
бібліотеки імені 3. 1. Лені
на. Вперше була надруко
вана А. В. Поповим у 1945 
році в 49 — 50 томах «Літе
ратурної спадщини»).

Біографи повірили М. О. 
Некрасову, від метрики 
відмовилися без аргумен
тів. Було встановлено, що 
в листопаді 1821 року 
квартири полку, в якому 
служив батько поста 
шта бс-ка піта її Олексій 
Сергійович Некрасов, зна
ходилися в містечку Немн- 
рів. Ці дані перейшли до 
енциклопедій. науково- 
популярної літератури. І в 
Нсмирові на будинку ко
лишньої казарми, де за
раз знаходиться школа, 
яка носить ім'я поста, 
укріплена меморіальна 
дошка з надписом проте, 
що в цьому будинку наро
дився М. О. Некрасов.

«І ось тільки тепер, — 
пище автор,' — ми маємо 
змогу остаточно назвати 
точне місце народження-■ 
поста. Працюючи в архі
вах, старший науковий 
співробітник Інституту 
російської літератури Ака
демії наук СРСР (Пушкін- 
ський будинок) Б. Л. Бес
сонов виявив історичний 
документ, який підтверд
жує метрику поета. Вияв
ляється, мати Некрасова 
проживала з дітьми не при 
полку в Нсмирові, де слу
жив її чоловік, а у бать
ка, в селі Синьки Поділь
ської губернії, як і запи
сано в метриці».

«Тепер ми зможемо, — 
закінчив автор, — віддати 
дань поваги тій землі, де 
дійсно народився Некра
сов, — селу Синьки Кіро
воградської області. Тут 
він прожив по крайній мі
рі до літа 1325 року».

Після прочитання цієї 
замітки у мене виникло 
питання: яний документ 
підтверджує метрику Нек
расова? Питання питанням, 
але, признаюся, сумніву и 
тому, що М. О. Некрасов — 
не наш земляк, не виник- 
ло, — так переконливо 
була написана замітка.

20 жовтня, майже через 
два місяці «Кіровоградська 
правда» умістила статтю 
свого кореспондента Ю. Ма - 
тівоса «Тут народився Нек
расов». Відповіді на моє 
запитання і там не було.

Тоді я працював у чи
тальному залі державного 
архіву Кіровоградської об
ласті. В розмові із заві
дуючою читальним залом 
Л. О. Білаш мова зайшла 
про згадані вище статті. 
Обов’язок архіву — мати 
беззаперечні докази подіб
них повідомлень. Тим па
че, що на адресу архіву 
почали надходити листи- 
запнтн з різних кіпців 
країни із проханням під
твердити сенсаційне пові
домлення. Людмила Олек
сандрівна сказала, що ар
хів у свою чергу направив 
листи подібного змісту до

архівів і рукописних від
ділів бібліотек країни. Із 
Центрального Державно
го архіву літератури і мис
тецтва €РСР, Центрально
го Державного історично
го архіву УРСР в Києві, 
держархівів Ярославської, 
Вінницької і Херсонської 
областей, із Центральної 
наукової бібліотеки АН 
УРСР і державної бібліо
теки імені В. І. Леніна від
повіли, що нових докумен
тів про місце народження 
Некрасова не мають у 

своєму розпорядженні. Із 
Центрального Державного 
історичного архіву в Ле
нінграді повідомили, що у 
них зберігається гой доку
мент (лист-прохання діда 
М. О. Некрасова по мате
риній лінії — А. С. За- 
кревського), на який по
силається Б. Л. Бессонов. 
Л з інституту російської 
літератури АН СРСР 
(Пушкінський будинок) 
надіслали копію статті 
Б. Л. Бессонова «Де і ко
ли народився Некрасов?», 
надруковану в другому 
номері журналу «Русская 
литература» за 1982 рік. Я 
познайомився з нею. Узнав 
багато подробиць історії 
пошуків відповіді на пи
тання: «Де народився Не
красов?». Нагадаю основ
ні положення цієї статті.

На початку 1870-х ро
ків в одній із біографіч
них довідок М. О. Некра
сов назвав своєю батьків
щиною Ярославль. Пізні
ше, незадовго до смерті, 
він відмовився від цієї 
версії, вказавши на «якесь 
єврейське’містечко у Він
ницькому повіті Поділь
ської губернії», де його 
батько «стояз тоді зі сво
їм полком».

Суперечливі свідчення 
М. О. Некрасова розходя
ться з даними метричного- 
свідоцтва.

Біографи були поставле
ні перед вибором між ві
домостями метрики і свід
ченнями самого М. О. Нек
расова. Вибір був зробле
ний на користь пізнішої 
некрасозської версії — у 
«якомусь» містечку. А. В. 
Попов повністю довірився 
сказаному М. О. Некрасо
вки. Почалися пошуки, в 
результаті яких з’ясува
лось, що Зб-й єгерський 
полк, в якому служив О. С. 
Некрасов, 1821 рокув зна
ходився в містечку Неми- 
рів. Батько О. М. Некрасо
ва жив «при полку» — тая 
сказано в його формуляр
ному 'списку від грудня 
1821 року. Тая А. 3. Попов 
прийшов до висновку: 
М. О. Некрасов народився 
у тому ж містечку.

Цей висновок прийняли 
без застережень. Правда, 
А. Подолннніін, кандидат 
філологічних наук, доцент 
кафедри української літе
ратури Вінницького пед
інституту в статті «Де на
родився Некрасов?», на
друкованої в журналі «Ук
раїна» 1978 року, відмітив, 
що питання про місце на
родження потребує додат
кових розшукань — з на
лежною увагою до мет
ричного свідоцтва. Автор 
статті не заперечує дозо- 
дів А. В. Попова, але вва
жає їх «не остаточними».

Б. Л. Бессонов вважає, 
що ці аргументі1, нёдо 
статні навіть для сі по 
тези. Свідчення про тс, 
що О. С. Некрасов жив 
«при полку», не означають, 
що при ньому знаходилася 
сім'я. Якщо діти жили з 
батьком, не звичайно запи
сувалося: «Живуть при 
ньому». Дані метричного 
свідоцтва були відкинуті 
без дослідження. А. В. По
пов їх визнав первісно по
милковими, які поєднують 
різні відомості: «по тра
фарету церковного запи
су з’єднали з народжен
ням те, що відносилося до 
моменту хрещення». ДоСТО’ 

вірність церковного запіь 
су заперечувалась лише 
тому, що він суперечив по
відомленню самого поета.

Де все ж тани народився 
Некрасов? Б. Л. Бессонов 
вважає, що відомості мет
рики частково підтверд
жуються даними із листа- 
проханнл А. С. Закревсьно- 
го. Що це за прохання? Да
товане воно 6 жовтня 1823 
року. Закревський писав 
до сенату, що з весни 1818 
року він взяв у субаренду 
в Волинській губернії має
ток Голотни. і зразу ж по
трапив до поміщиці у тяж
бу; через три роки змуше
ний був залишити Волин
ську губернію і з п'ятьма 

дочками (в тому числі з 
одруженою Оленою, матір'ю 
майбутнього поета) пересе
литися в Подільську губер- 
нію. Прохання відправлено 
Із селища Синьки Балт- 
ського повіту Подільської 
губернії.

Як бачите, Б. Л. Бессо
нов не згадує про доку- 
мент, який беззаперечно 
доводить, що М. О. Нек
расов народився в Синь
ках.

Ось тепер-то у мене ви
никли сумніви у достовір
ності повідомлень згада
них вище авторів. Ці сум
ніви підігріла стаття 
А. Подолинного «Місце 
народження М. Некрасо
ва», яка була надрукована 
в газеті «Вінницька прав
да» ІЗ листопада. Автор 
зробив висновок: Некрасов 
народився в Нсмирові.

Я запланував годі по
їздку до ленінградський 
архівів па січень цього 
року. Думав в інституті 
російської літератури зу
стрітися із Б. Л. Бессоно- 
вим. (Я ще мав надію, що 
в замітці Б. Пінія йшла 
мова про якийсь новий до
кумент, невідомий ще у 
1982 році, коли Б. Л. Бес
сонов писав свою статтю),

На превеликий жаль, 
обставини не дозволили 
мені зустрітися з Б. Л, 
Бессоиовим. Написав Бо
рису Лаврснтійоійічу лис
та. Поставив всього одне 
питання: про який новий 
архівний документ йде 
мова в замітці Б. Піпія? 
Прийшла відповідь; до
слідник згадував про про
хання А. С. Закревського 
від 6 жовтня 1823 року, 
про яке вище йшла мова.

26 січня нинішнього ро
ку «Культура і життя» по
містила повідомлення 
РАТАУ. В ньому піддер
жується гіпотеза Бессоно
ва — Піпія — Матіооса. А 
«Літературна Україна» 24 
нвітня надрунувала статтю 
заслуженого працівника 
нультури УРСР, першого 
заступника голови прав
ління Вінницької обласної 
організації Добровільного 
товариства любителів кни
ги УРСР Миколи Гневного 
«А все ж таки в Нсмиро
ві!». До неї, ян видно із 
назви, коментарі зайві.

Ось і все. Абсолютних 
доводів того, що М. О. Не
красов народився в Синь
ках, немає. Місце народ
ження поета і дані метри
ки підтверджуються посе
редньо. В Подібних питан
иях побічні доводи недо
пустимі. Вважаю, що по- 
спішили вище згадані ав
тори заявити, що «сумні
вів більше не існує в то
му, що Пекрасоз народив
ся в Синьках Ульянов
ського району Кіровоград
ської області»; поспішили 
воші «дати дань поваги 
тій землі, де саме наро
дився Некрасов».

Не можна вважаїп ціл
ком незаперечним і факт, 
що М. О. Некрасов наро
дився в Нсмирові. Тому 
питання залишається від
критим. Хочеться споді
ватися, що все ж гаки 
знайдуться архівні мате
ріали, які дозволять від
повісти на одну із зага- 
док історії: де все ж таки 
народився Некрасов?

Р. ВАВРЕНЮК, 
вчитель,

м. Кіровоград.
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'А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 0.40 — На- 

роди і мелодії. 8.55 — Чем
піонат світу з футболу. 1/3 
фіналу 10.25 — Новини.
14.<0 — Повиті. 14 50 — 11а- 
уі.<ію-иоі:ул;ірши‘і фільм 
«Державний інтерес». 15.05 
-- «Чого і чому». Передача 
д.-а дітей. 15.35 — Розпові
дають паші кореспонденти. 
16.65 — Новини. 18.10 —
Ф і л ьм -1;он і іе рт « Дагестан- 
«:ькі ритми». 16.40 — «У 
Горького, на Шиїтській...»- 
Про останні рони життя 
письменника в Москві. 17.10
— Робітничі збори. 17.55 — 
Чемпіонат світу з футболу. 
1/8 фіналу. В перерві — 
1 н 40 —Сьогодні у світі. 10.40
- -Фільм «Щит і меч». 1 серія. 
21.00—«Час». 21.40 —На VIII 
Міжнародному конкурсі 
ім. 11 .Чайковеького. 22.00 — 
Чемпіонат світу з футболу. 
1/8 фіналу. В перерві — 
22 45 — Сьогодні у світі.

>А ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Народні таланти. 10.55 —
Документальні телефільми. 
11.55 — Літо піонерське.
12.25 — Любителям хорово
го співу, і 2.55 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Неспокійні серця. 16.55 — 
Олівсць-малювець. 17.20 — 
Музичним антракт. 17.30 — 
Резерви вузівської науки. 
18.00 — Телефільм. 18.30 — 
-Від мелодії до мелодії». 
Фі.іьм-концерт. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30—«Час 
вирішувати». «Монолог про 
автосервіс». 20.30 — День за 
днем. (Кіровоград). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
«•Час» 21.40 — Концерт ар
тистів обласної філармонії 
(Кіровоград)
/, ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Доку м< шта л ы і п н те лефі л ьм
8.40 — Фільм «Crop Буличои 
та інші» 10.05 — Відгукні
ться. сурмачі! 10.35 — К. Си
монов «Третій ад’ютант» 
11.20 — Зустріч аь-адемікй 
А Ершова з учителями МОС
КОВСЬКИХ шкіл. 12.10 —
Фільм — дітям. «Фантазії 
Всснухіна» 2 серія. 13 15 — 
Французька мова. 13.45 — 

, Шахова школа. 14.15 — Піс
ня залишається з людиною. 
«Журавлі». 15.15 — Повний. 
13.(0 — Новини 1820 —
Ритмічна гімнастика 18 50 
— Документальний фільм. 
19.00 — VIII Міжнародний 
конкурс ім Н Чайковсько- 
го. Концертна програма. 
20 00 -- Вечірня казка. 20.15 
VIII Міжнародний конкурс 
ім. 11. Чайковеького Кон- 
н>'і;тпа програма. 21.00 — 
«Чає». 21.40 — Телефільм 
«Зустріч пере-, розлукою». 
23.00 — Новини

'А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8 -ю — Коп- 
порт радянський пісні. 8 55— 
Чемпіонат світу з футболу. 
1/8 фіналу. 10.25 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — Для 
радянської людини. Доку
ментальні телефільми. 15.25
— Телефільм «Останнє літо 
дитинства». 1 серія. 16.30 — 
Грас, ансамбль скрипалів Си
біру 16.45 — Новини. 16.55
— Світ і молодь. 17.30 —
Чемпіонат світу з футболу.
1 /8 фіналу, в перерві —
18.15 — Сьоголі"’ V світі. 
Ю.15 — Фільм «Шит І меч».
2 серія. 21.00 — «Час». 21.40
— Щоденник чемпіонату 
світу з футболу 22.00 — 
Чемпіонат світу з футболу. 
1/8 фіиалу. В перерві —
22.45 — Сьогодні у світі.

'А УТ
10.00 — Новішії. 10.20 — 

Сторінки творчості. 1105 — 
Концерт випускників Київ
ського хореографічного учи
лища. 13.15 — Новини 13.25
— Звучить домра. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Агропром: 
проблеми і пошуки. 16.10 — 
«Барвінок і весна». Вистава. 
18.С.0 — Телефільм «Відчи
нені двері». 18.30 — Лірич
ний концерт. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Час 
вирішувати *. Монолог про 
автосервіс. Передача 2. 20.15
— «Курс — прискорення». 
Виступ завідуючого відді
лом організаційно-партійної 
роботи обкому Компартії 
України т. В. Д. Бабія. (Кі
ровоград). 20.35 — День за 
днем. (Кіровоград). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час» 21.40 — Художній те

лефільм «Сіль землі». 1 се
рія. 22.45 — Новини.

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

До і .у м с и та.чьш і й тс.чсфільм. 
3 40 _ Фільм «Щит і меч». 
1 серія. 10.00 — Мультфіль
ми. 10.20 — «Воєнне дитин
ство». За творами В. Пайо
вої. 11.15 — Електроніка і 
ми. 11.45 — Фільм — Дітям 
«Дівчинка і крокодил». 1-.о0
— Німецька мова. 13.20 — 
Документальний фільм. 14.-0
— Сільська година. іа.20 —
ІІовиші. 18.00 — Новини.
18 20 — Для всіх і для кож
ного. 18.50 — Наука і техні
ка. 19.00 — VIII Міжнарод
ний конкуре ім. П. Чайков- 
ського. Концертна програ
ма. 20 00 — Вечірня казка.
20.15 — VIII Міжнародний 
конкурс ім. П. Чайковеького. 
Ковпертиа програма. 21.00
— «Час». 21.40 — Телефільм 
«Мелодія на два голоси». 1 
серія. 23.05 — Новини.

Д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 —

Мультфільми. 9.10 — Чем
піонат світу з футболу. 1/8 
фіиалу. 10.40 — Новини.
14.30 — Новіти. 14.50 —
Документальний телефільм. 
15.10 — Телефільм «Остан
нє літо дитинства». 2 серія.
16.15 — Новини. 16.20 —
«...До шістнадцяти і стар
ші». 17.05 — Наука і життя. 
17.35 — Документальний те
лефільм. 18.00 — Чемпіопат 
світу з футболу. 1/8 фіналу. 
В перерві — Сьогодні у світі.
19.45 — Фільм «Щит 1 меч». 
З сепія. 21.00 — «Час». 21.40
— Па VIII Міжнародному 
конкурсі ім. II. Чаііковсько- 
го. 21.55 — Заспіваймо, дру
гі!. 23 35 — Сьогодні у світі.

А УТ
Ю.оо — Новини 10.20 — 

Майстри мистецтв. 10.50 — 
Для дітей. Фільми «Сурмач 
грає збір» і «Тарлі і чарівна 
підзорна труба». 11.20 — «Но 
музеях і виставочних за
лах». 12,05 — Фільм-балет 
-Дім при дорозі». 12.45 —
Новини. 13.00 — Скрипко
вий концерт. 16.00 — Нови
ни 16.10 — Народні талан
ти. (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення) 16.40
— «Окремий випадок У Ко
нотопі». Документальний 
фільм про шкідливість алко
голізму. 17.00 — Романси 
та пісні Свнриді ва. 17.15 — 
Вища школа — шляхи пере- 
будови. 17.45 — «Екран по
шани Українського телеба
чення». 18.00 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.15 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
18 20 — Концертний зал
«Дружба». (Вокально-хорео
графічний ансамбль Марій- 
Ел». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — 
Концерт хору Українського 
телебачення і радіо. 20.00 — 
Молодіжна студія «Гарт».
20.45 — 11а добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній телефільм «Сіль зем
лі» 2 серія. 22.45 — Нови
ни. 23.10 — Чемпіонат СРСР 
з плавання.

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

Документальний телефільм.
8.40 — Фільм «Щит і меч».
2 серія. 10.25 — «Пісні над 
Нароччю». Виступ фольк
лорного ансамблю Палацу 
піонерів і школярів м. Мін
ська. 10.55 — «Михайло Свет
лов». 11.45 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. 12.05 —
Клуб мандрівників 13.00 — 
Іспанська мова. 13.30 —
Фільм «Дна довгих гудки в 
тумані». 14.45 — Музичний 
кіоск-. 15.15 — Новини. 18 00 
— Новини. 18.20 — Науково- 
популярний фільм «Повер
таю борги земле». 19.00 — 
VIII Міжнародний конкурс 
ім. п. Чайковеького. Кон
цертна програма. 20.90 —
Вечірня казка 20.15 — VIII 
Міжнародний конкурс імені 
II. Чайковеького. Концертва 
програма. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм -Мелодія 
на два голоси» 2 серія. 
22.35 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб 

мандрівників. 9.35 — Світ і 
Молодь. 10.10 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Союз науки і праці». Доку
ментальні фільми. 15.20 — 
Телефільм «Останнє літо 
дитинства». З серія. 16.25— 
Новини. 16.30 — Російська 
мова. 17.00 — «Ермітаж». 

Мистецтво Англії. 17.30 — 
«Чоловіча розмова». Зустріч 
вчителів у Політехнічному 
музеї. 18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — До
кументальний телефільм.
19.45 — Фільм «Щит і меч». 
•1 серія. 21.00 — «Час». 21.40 
—- На VIII Міжнародному 
конкурсі ім. п. Чаііковсько- 
го. 21.55 — Зустріч з пись
менником В. Виковим. 23.00
— Сьогодні у світі.
Д УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30
— Сонячне коле. 10.50 —

Москва. Носу постановку опери М. А. Римсьного-Корсакова «Казна про царя 
Салтана» здійснено у Великому театрі Союзу РСР. Постановку здійснив народний 
артист СРСР Г. П. Ансимос. Музикальний керівник постановки і диригент на
родний артист РРФСР А. Н. Лазарев.

На знімку: сцена із спентанлю.
Фото А. КОНЬКОВА. 
Фотохроніка ТАРС.

I. Варшавський. <007311113
справа комісара Добре». Те- 
леновела 1125 — Молодіж
на студія «Гарт». 12.35 —
Одеський автограф Пушкі
на. 13.00 — Новини. 13.15— 
Камерний концерт. 16.00 — 
Новішії. 16.10 — Народний 
депутат. 16.40 — Атеїстичні 
діалоги. 17.00 — На марші— 
духові оркестри. 18.00 —
День за днем. (Кіровоград).
18.15 — «У світі мелодій».
Концерт переможців облас
ного конкурсу виконавської 
.майстерності викладачів ди
тячих музичних шкіл (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Вам від
повідають вчені. 20.00 —
Концерт з творів народного 
артиста СРСР композитора
II. Майбороди. 20.45 — На
добраніч. діти! 21.00 —
«Час». 21.-10 — художній 
телефільм «Сіль землі». З се
рія. 22.45 — Новини. 23.10— 
На спортивній телехвилі.

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

Документальний телефільм.
8.40 — Фільм «Щит і меч». 
З серія. 9.55 — Мультфільм.
10.15 — «...До шістнадцяти 
і старші». 11.00 — Чемпіо
нат СРСР а кінного спорту.
11.30 — » Прості .складні, іс
тини». Тележурнал для бать
ків. 12.00 — Фільм — дітям. 
< Курчат по осені рахують».
13.15 — Англійська мова.
13.45 — Чемпіонат СРСР з 
плавання. 14.05 — Світ рос
лин. 1-1.50 — Концерт хоро- 
нпі музики. Виступ Держав
них і самодіяльних колсктії- 
вів Москви і Московської 
області. 15.35 — Попиті.
ІЗ 00 — Повиті 18 20 —
Шахова школа. 18.50 —
Науково-популярний фільм «Зн трьома зайцями...». 19.00 
— VIII Міжнародний кон
курс їм, П. ЧайкоЬсьігого. 
Концертна програма. 20.00 — 
вечірня казка. 20.15 — VIII 
Міжнародний конкурс імені 
II. Чайковеького. Концерт
на програма. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Язичеська 
мадонна». 23.15 — Новини.

д ЦТ (1 програма)
13.05 — Фільм «Тракто

ристи». 14.30 — Новини.
14.45 — У світі тварин.
15.45 — «Відлуння». Теле-
повість. Розділ 2. 16.45 —
«Хай пісні за руки візьму
ться». Концерт ансамблю 
студії ЦТ і ВР. 17.10 — «Про 
час 1 про себе». Поетична 
антологія. 0. Твардовський.
17.30 — Мультфільми. 17.55 
— «22 червня...». До 45-річ-
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чя початку Великої Вітчиз- 
нппої війни. 18.55 — Нови
ни. 19.00 — «Фестиваль сол
датської пісні в Віловезькій 
Пущі». Зустріч молоді 
м. Креста і Брестської об
ласті з воїнами Збройних 
Сил СРСР. 21.00 — «Час». 
21.40 — На VIII Міжнарод
ному конкурсі ім. П. Чай- 
ковського. 22.00 — Чемпіо
нат світу з футболу. 1, 1 фі
налу. В перерві — 22.45 — 
Новини.

А УТ
13.00 — Новини 13.15 — 

Здрастуйте, діти! 13.40 —
Наука і час 14.15 — Люблю 
я струп гітарних дзвін 1-1.45
— Для дітей. Художній те
лефільм. «Таємниця відома 
усім». 1 серія. 15.45 —
Я. Фрейдлін. «Герніка». Тс- 
лебалет. 16.30 — «Пісня в 
солдатському строю». 17.15
— «Крупним планом». 18.15
— Концерт оркестру народ
них інструментів Україн
ського телебачення і радіо. 
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Сонячні 
кларнети». 20.50 — На Доб
раніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній телефільм 
«Сіль землі» 4 серія. 22 43— 
Новини. 23.10 — Чемпіонат 
СРСР з плавання.

А ЦТ (II програма)

,„1305 ~ Стадіон для всіх. 1.1.35 — М Карлович «Трип
тих». Твір № 10 14.05 —
Чемпіонат СРСР з плавання. 
І4.3о — Науково-популярний 
фільм «Марк Рсйзеп. Один 
день і все життя». 14 55 — 
Іелефільм «Ставка, більша 
за життя». 11 серія. «11а-

15-50 — Чемпіонат 
1 энного спорту. 16.20
— «Що 7 Де? Коли?». Толевій- 
торина. 17.50 — Реклама

Любителям опере
ти. 18.30 — Якщо хочеш бу
ти здоровим. 18.45 — Пре
м'єра фільму-виставн Гру. 

.зинського академічного дра
матичного театру ім. Мард-

футбрлу. 22.00 — Чемпіонат 
світу з футболу. 1/4 фіналу. 
В перерві — Новини.

А УТ
10.00 — Новіти. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.43 — 
• Ми — радянський народ», 
Кіпопрограма. 11.35 — Му
зичний фільм «Хіба серце 
може забути». 12.30 — «Впе
ред. орлята!». 13.30 — Нови
ни. 13.40 — «Доброго вам 
здоров'я». (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 1-1.10 — Концерт радян
ської пісні. 14.30 — Для Ді
тей. Художній телефільм «Та
ємниця відома усім». 2 се-

жаніїивілі. «Зорепад». 20.00 
— Вечірня казна. 20.15 — 
Легка атлетика. Матч збір
них команд СРСР і НДР. 
21.00 — «Час». 21.40—Фільм 
«Прийшов солдат з фронту». 
23.60 — Новини.

д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 —
«Піонерів». Кіножурнал. 9.20
— 25-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Чемпіопат світу з
футболу. 1/4 фіиалу. 13.00— 
Сільська година. 14.00 —
Зустрічі па радянській зем
лі. 14.15 — Музичний кіоск.
14.45 — Клуб мандрівників.
15.45 — Щоденник VIII Між
народного конкурсу імені 
II. Чайковеького. 16.30—Но
вини. 16.40 — Кіпопрограма 
♦ Бойові кіпозбірникн». 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — Для вас, ветерани.
19.30 — Фільм «Джерело». 
21.00 — «Час». 21.45 — Що
денник чемпіонату світу з

ДО ВІДОМА ОСІБ, 
ЗВІЛЬНЕНИХ В ЗАПАС ІЗ ЛАВ

ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР
Кіровоградський інститут сільськогосподарського 

машинобудування запрошує на навчання на підготов
чому відділенні осіб, звільнених із лав Збройних Сил 
СРСР в період з 1 квітня 1985 року до нинішнього 
часу, які мають середню освіту.

СТРОК НАВЧАННЯ - 1 МІСЯЦЬ.
Початок занять — у міру комплектування груп. 

Слухачів підготовчого відділення забезпечують гур
тожитком.

Особи, які успішно закінчать підготовче відділен
ня, зараховуються на донне відділення інституту без 
вступних екзаменів на такі спеціальності:

сільськогосподарські машини, 
технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та інструменти, 
електропостачання промислових підпрне’лсти, міст

і сільського господарства, 
автоматизація сільськогосподарської о виробництва, 
машини і технологія обробки металів тиском, 
будівельні і шляхові машини ;'і устаткування, 
машини й технологія ливарного виробництва. 
Прийом документів щодня з 10.00 до 18.00.
Адреса інституту: 316017, м. Кіровоград, пр. «Прав

ды», 70-а. підготовче відділення, зуд. 563.

рія. 18.30 — Село 1 люди. 
16.00 — Слава солдатська. 
17.00 — «У майстерні ху
дожника». 17.30 — Концерт 
популярної симфонічної му
зики. 18.00 — О. Дударев. 
«Рядові». Вистава. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Продовження вистави «Ря
дові». 20.25 — Відеорепор- 
таж про старт у Києві Вело
пробігу миру-86. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час»
21.45 — Художній фільм 
♦ Екіпаж машини бойової».
22.50 — Новини. 23.15 —
Чемпіонат СРСР з плавання.
Д ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставаї'ЯВ! 
8-0 — Документальний
фільм. 8.30 — Чемпіопат сві
ту з футболу. 1/4 фіналу. 
10.00 — Д. Шостакович. Сьо
ма симфонія. 11.25 — Росій
ська мова. 11.55 — Програ
ма Українського телебачен
ня. 13.25 — Фільм — дітям. 
«Будьонівка». 14.35 — Роз
повідають наші кореспон
денти. 15.05 — Телефільм 
♦Ставка, більша за життя». 
12 серія. «Зрада». 16.10 — 
Світ і молодь. 16.45 —
Г. Калчелі. «Світла печаль». 
Музіпга для хору хлопчиків, 
солістів і оркестру. 17.45 —

ФУТБОЛ

«ЗІРКА» — 
«КРИВБАС» — 2:5

Рахунон в матчі відкрив 
на 14-й хвилині Валерій 
Черних, який реалізував 
свій швидкий вихід на во
ротаря гостей. А через 
п’ять хвилин таку ж наго
ду не використав нападаю
чий Станіслав Казаков.

«Холодний душ» у спе
кот ну погоду не розладив 
дії «Кривбасу», як: відпо
віли двома голами. Спочат
ку Олег Овчинников про
бив метрів з тридцяти п'я
ти у лівий від Коланов- 
ського кут. Потім воротар 
«Зірки» не зумів прибор
кати м’яча і досвідчений 
нападаючий Віктор Наста- 
шевськнн вийшов на по
рожні ворота.

Після перерви гості по
будували гру на швидких 
контратаках. Віктор Нас- 
ташевський. Олег Овчинни
ков та Юрій Рудинський 
вже на 78-й хвилині дове
ли рахунок до 5:1 на ко
ристь «Кривбасу». Лише 
під завісу Михайло Налита 
забив другий гол у відпо
відь.

С. БОНДАРЕВ.

Чемпіоват СРСР з плавання.
17.50 — VIII Міжнародний 
конкурс ім. П Чайковсько- 
го. Концертна програма.
18.50 — «Сучасники» Пере
дача для молоді. 19.25 — 
Реклама. 19.30 — Чемпіонаті 
СРСР з кінного спорту. 20.ОЇ? 
— Вечірня казна. 20.15 —
Легка атлетика Матч збір
них команд СРСР і НДР. 
21.00 — «Час». 21.45 —
Фільм «їх знали тільки в об
личчя».

В. о. редакторе 
В. АФАНАСІЄНКО»

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛМСМ Украины.

На украинском языке.
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