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ТРУДОВИЙ РИТМ П'ЯТИРІЧКИ

Щоденний
Відслуживши дійсну вій

ськову службу на Сахаліні, 
молодший сержант Юрчен
ко приїхав у гості до роди- 

у Світловодськ. Снодо- 
бд.'юсь юнакові, який на
родився і виріс у Южно- 
Снхаліпську. місто з його 
’•удовими парками і скве
рами, Кременчуцьке море. 
Тож хлопець вирішив на
завжди залишитись на Ук
раїні.

Стрункий, по-військово
му підтягнутий, три роки 
тому вперше переступив 
ЩРИ' прохідної Світ.товод- 
•®^го АТП № 10063. Тепло 
зустріли звільненого у за
пас воїна па підприємстві. 
Попервах доручили ста
ренький хлібний автофур
гон. Комсомолець з прита
манними йому вогником і 
завзяттям взявся до робо
ти. 1 сьогодні він не піде з 
гаража доти, поки не по
лагодить машину, не підго
тує її до виходу в рейс на
ступного дня.

— Юрій хоч порівняно і 
недавно працює у нас, та 
зарекомендував себе з най
кращого боку .— каже на
чальник АТП № 10063 В. Ф. 
Молчанов. — Напередодні 
XXVII з’їзду КПРС ми 
його прийняли кандидатом 
в члени КПРС. Як одному 
з кращих водіїв, дали но
венький автофургон.

Друзі обрали Юрчепка 
гру її комсоргом бригади. 1

маршрут
це відповідальне доручення 
молодий комуніст виконує 
з честю. Він власним при
кладом запалює молодь на 
трудові звершення в ім’я 
рідної Батьківщини. Ного 
машина завжди у зразково
му технічному стані. Това
риші по бригаді рівняються 
па свого ватажка, працю
ють, випереджаючи час. 
Перед у соціалістичному 
змаганні за дострокове ви
конання завдань першого 
року дванадцятої п’ятиріч
ки ведуть Віктор Сіренко, 
Микола Боровськнй. Олек
сандр Волощук та інші.

• Рано встає літнє сонце. 
Та раніше за нього виво
дить з гаража свою машину 
ГАЗ-52 Юрій ІОрчепко, яко
го за успіхи в роботі наго
роджено знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’яти
річки» другого ступеня. 
Юнак доставляє хліб в ма
газин, їдальні. Всього за 
зміну він обслуговує понад 
20 торгових підприємств. 
Ще не було випадку, щоб 
молодий комуніст підвів 
споживачів, запізнився по
дати до столу трудящих сві
жий запашний хліб.

Нещодавно ударника ко
муністичної праці Юрія 
Юрчепка занесено на міськ- 
районну Дошку пошани, пе
реможців соціалістичного 
змагання.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
м. Світловодськ.

урожай

ВИЙШЛИ В ПОЛЕ
ЖНИВАРІ

Затяжні дощі стриму
ють масовий початок жнив 
на пшеничних полях ба
гатьох господарств райо
ну. Одним з перших ви
вів свого комбайна па ко
лоскове поле механізатор 
збирально - транспортно
го загону № 1 колгоспу 
імені Карла Маркса Гри
горій Короп. Жаткою 
ЖВН-6 піп поклав у вал
ки шиеніїию на 20 гекта
рах.

Сьогодні своїх степових 
богатирів вивели на пше
ничне. поле брати Лркадін 
та Володимир Кушіїіро- 
ви — неодноразові пере
можці соціалістичного зма
гання серед комбайнерів 
району та області. І Сьо
годні вони сповнені рішу
чості боротися за пер
шість.

В. МИЗІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій РК ЛКСМ Ук
раїни.

НсЕоукраїнський район.

АНОНС

<€ Не згубити 
жодної зернини!»

Достигле пшеничне поле. 
Який душевний трепет ви
кликає куйовджене ле
геньким вітерцем золото- 
колоссяі Ш-ш-ш, Ш-ш-ш.... 
Шурхотить достиглий ко
лос на добро, на щастя, 
на радість.

На врожай...
Але урожай ще в полі, 

битву за нього ще не за

кінчено. Настає вирішаль
ний етап боротьби — хлі
бозбирання. Мабуть, усе 
ж таки етап найважливі
ший.

Механізатори колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня 
Бобринецького району 
розуміють це. Гаряча ро
бота на пшеничних полях 
там щойно почалася. Ро

бота серйозна, без зай
вої поспішності, але й без 
тяганини, непотрібної роз
качки... Втім, жнивним 
будням цього колгоспу 
присвячені матеріали тра
диційної для «Молодого 
комунара» польової ле
тучки.
■ На зніми у: молодий, 
.тле досвідченим комбай
нер НМК загону № 2 з кол
госпу імені 40-річчя ГНсЕТ
ИЛ М. ЯНУНЕНКО і його 
юний помічним Е. ЗАХА
РОВ трудяться радо: конт
рольні обмолоти вже да
ють по 50 центнерів зерна 
з гектара.

(Матеріали польової ле
тучий «МК» читайте на 
2-й стор.).

---------------------------------  НТТМ

Як бути
з численними
«не»?

В обкомі комсомолу від
булося чергове засідання 
обласної секції по розвит
ку науково^гехлічної твор
чості молоді, де. зокрема, 
аналізувався стаз нова
торства серед КОМСОМОЛ!,, 
ціп та молоді тресту «Кі- 
р о в ог р з д м а ш з а ж бу д»

Секція сазпачпл.'і, що 
загалом до залучення 
спілчан та молоді до на
уково-технічної творчості 
адміністрація й комітет 
комсомолу підприємства 
Жггься споглядально,

ально. Із -170 комсо
мольців ’ м0-,|0-1' тресту 
ЛИШ десять — молоді но
ватори. слабка організа
ційна й роз’яснювальна 
робота і в активізації тех
нічної творчості молоді. 
Практично відсутнє на
ставництво, не проводя
ться огляди й конкурси па 
визначення кращих моло
дих раціоналізаторів та їх 
пропозицій, не Організова- 
и,-> соціалістичне змагання 
серед молоді за досягисн- 

високих показпиків у 
^^'лахідиицтві та раціона
лізаторстві.

Секція розробила кон
кретні рекомендації по 
поліпшенню стану справ 
і/тресті у питанні науно- 

ЙЬ> р'схяічиої творчості •ло- 
' і і зобов’язала іифор- 

г/вати про їх виконання 
// І листопада цього ро
ку- -----------------------------

Рішення і . завдання 
XXVII з’їзду КПРС від
кривають велику перспек
тиву для масової твор
чості трудящих в рекон
струкції народного гос
подарства на осноаі на
уково-технічного прогре
су. В економічній пере
будові і технічному пере
озброєнні нашого під
приємства не остання роль 
відеодиться молодим ра
ціоналізаторам і винахід
никам.

У нас на підприємстві 
працює чимало творчої 
молоді і вклад її в еко
номічний розвиток вироб
ництва щорічно Еиливас- 
ться не в одну тисячу 
карбованців. Якщо гово
рити предметніше, то з 
жовтня минулого по тра
вень нинішнього року 
молодими виробничника
ми подано 22 рацпропо
зиції, з них впроваджено 
18 із загальним еконо
мічним ефектом 4,7 тися
чі карбованців. Нововве
дення стосуються механі
зації трудомістких проце
сів, зменшення метало
місткості виробів, поліп
шення умов праці на ви
робничому місці. Якраз 
про це йшлося у розділі 
«Резерви економічного 
росту — в дію» у Політич
ній доповіді ЦК КПРС 
XXVII з’їзду КПРС.

Хочу розповісти про 
молодого інженера-тех- 
нолога Володимира По
грібного Повернувся на 
рідний завод минулої 
осені після служби в Ра
дянській Армії, вчиться в 
КІСМІ. За рік естиг по
дати 4 пропозиції. Одна з 
них — механізоване роз
мотування електрокабе-

У пошуку
ліо для очисних машин. 
Раніше кабель розмоту
вали з бухт вручну. Це 
займало чимало часу і 
фізичних зусиль. Володя 
запропонував устаткува
ти бухту на кран-балці, 
привів у рух катушку і та
ким чином за рахунок 
обертання значно при
скорився процес розмо
тування кабелю. Слід до
дати, що в цій роботі 
йому охоче допомогли 
слухачі нашої школи мо
лодого раціоналізатора 
Михайло Сеєщинський та 
Михайло Чернявський. 
Обидва електрики. Встиг
ли чимало зробити в удо
сконаленні електрогос
подарства МСЦ № 2 і в 
економії енергії і ресур
сів. У нинішньому році ми 
затвердили і дали «зелену 
вулицю» ще одній пропо
зиції Погрібного — мо
дернізація конструкції ба
ка ОМ-22613. За рахунок 
раціонального розміщен
ня бака очисної машини 
зменшилась металоміст
кість конструкції, отрима
ли економію стелі, част
кове вивільнення робітни
ків від зайвих операцій.

Якщо людина спосте
режлива, зацікавлена в 
успіхах колективу, то во
на обов’язково на чо
мусь зосередить свою 
увагу. А нас чимало «під
хльостує» трудове супер
ництво і колективний по
шук. Беру за приклад 

творчість члена ВЛКСМ, 
майстра енергоцеху Вік
тора Савченка. За раху
нок впровадження не
хитрих пристроїв Савчен- 
ко протягом року заоща
див 25 000 кіловат-годин 
електроенергії. Можливо, 
інший і не помітив би, а 
Віктор наполіг замінити 
громіздку вентиляційну 
систему, де б зменшився 
діаметр повітропроводів. 
За цим і зменшилась по
тужність електродвигуна, 
який нагнітав повітря. Ось 
і заощадження електро
енергії. Своїми навиками і 
здобутками Віктор завдя
чує кращому раціоналіза
тору області, колезі по 
роботі В. П. Турчанову, 
який багато чим допо/ла- 
гає комсомольцю в його 
творчих пошуках.

Чимало цікаеого можу 
розповісти про те, як /го
лоді раціоналізатори про
довжують вік деталям ме
ханізмів і вузлам двигунів 
сільгоспмашин... Ось, ска
жімо, в цеху по капіталь
ному ремонту двигунів у 
бригаді Леоніда Сліпчен- 
ка, де працюють молоді 
виробничники. Вени рес
таврують вали, муфти, 
зчіплення, вилки, вали ре
дуктора двигуна СМД-14 
та його модифікацій. З 
творчим вогником тут під
ходять до виконання своєї 
роботи Микола Гончар, 
Микола Ломаченко, Ана
толій Богашоо, Анатолій 

Носаренко та Віктор Ко- 
зін. В їх активі — ство
рення лінії розбирання 
спрацьованих накладок, 
виготовлення технологіч
ного оснащення для фре
зерування і свердлування 
вихлопного колектора 
двигуна СМД 14 АМ. Ни
ні за технічною ідеєю 
бригадира Л. Сліпченка і 
М. Гончара, з їх участю і 
при допомозі інженера- 
технолога 1. К. Єрьоменка, 
шліфувальника І. Д. Сухо
носа завершується спро
ваджений процесу рестав
рації шатунних вклади
шів до колінчатого вала 
методом прошивання. Та
ке нововведення набагато 
прискорить час відновлен
ня означених деталей, 
обробку яких виконували 
до цього молотком і зу
билом. Отже, держава 
заощадить завдяки вина
хідливості молодих робіт
ників ще якусь копійку. 
Як кажуть, з маленьких 
струмків раціоналізатор
ських заощаджень почи. 
нається велика ріка е дер
жавній економії. А по- 
друге, ремонтники мати
муть змогу збільшити ви
робничу програму випус
ку двигунів сільськогос
подарських машин, які 
конче потрібні сьогодні 
на ланах хліборобських 
колективів. Нині ми що
місяця відправляємо на 
адреси замовників по 
315—320 двигунів.

В. СЕЛЯТЕНКО, 
старший інженер по 
раціоналізації, керів
ник школи молодого 
раціоналізатора Кіро
воградського ремонт
но-механічного заво
ду імені В. К. Тарг- 
тути.

ЗДРАСТУЙ, 
ТРЕТІЙ 
ТРУДОВИЙ!
Майже 1600 юнаків і дів

чат, об’єднаних в 58 сту
дентських будівельних за
гонів, трудитимуться на 
найрізноманітніших важли
вих об’єктах області і поза 
нею. Частина СЗ вже при
ступила до роботи, але ма
совий старт трудовому се
местру було дано 5 липня.

...На площі біля входу о 
Кіровоградський держав
ний педагогічний інститут 
імені О. С. Пушкіна того спе- 
котного ранку було оссб- 
ЛИЕО людно. Провести бій
ців еосьми загонів прийшли 
їхні батьни, викладачі, 
близькі друзі. Командири 
СЗ доповідають Марині Во- 
робйовій — начальнику 
штабу трудових справ — 
про готовність до від’їзду.

Урочистий мітинг з теп
лим непутнім словом від
крив секретар парткому 
вузу Т. І. Бабак. Крім нього 
виступили доцент кафед
ри історії КПРС, керівний 
школи молодого лектора 
Ф. К. Бєлявін, командир об
ласного штабу студент
ських загонів І. ґолубсв- 
сьний. Він також вручив 
Почесні грамоти обкому 
комсомолу тим СЗ, які ста
ли переможцями за підсум
ками підготовчого періоду 
до третього трудового.

Від імені студзагонівців 
виступила боєць загону без
корисливої праці «Корчаг і- 
нець» Світлана Аніншева.

Старт літнього семестру 
дано Найближчими днями 
студенти вже приступлять 
до роботи.

7. СТОРОЖУ».
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Голова колгоспу імені 
40-річчя Жовтня С. В. БЕР
ГЕР:

Все залежить від нас са
мих. Сьогодні в колгоспі 
про це знає кожен механі
затор, водій, спеціаліст, 
механік. Почалися жнива. 
За кожним комбайном, 
трактором, машиною за
кріплено людей, продума
но маневри на випадок 
дощу. Словом, доля вро
жаю — в наших руках.

іри збирально-транс
портні загони вже пра
цюють у полі. Подекуди 
завершуємо косовицю го
роху, поклали у валки 
кілька сотень гектарів 
пшениці. гіе сьогодні- 
завтра повністю зосереди
мо увагу на косовиці пше
ниці

Особливі надії покла
даємо на збирально-тран
спортний загін № 2. До 
речі, тут з п’яти комбай
нових екіпажів чотири — 
комсомольсько - молодіж
ні.

Ми довіряємо молоді. 
За останні роки вона зу
міла зарекомендувати се
бе з найкращого боку, 
довела своє право труди- 
тис там, де найважче. А 
якщо буде треба, наші 
досвідчені механізатори 
прийдуть на поміч.

Пшениця в нас трьох 
сортів: «одеська-51», «бе
зоста І», «донська на- 
півкарликова». Кожна ви
магала до себе особливо
го підходу при вирощу
ванні і вимагає тепер — 
при збиранні. Наприклад, 
«донську...» та «одеську...» 
збиратимемо в першу чер
гу — вони довго не сто
ять.

Яка ж стратегія і такти
ка збирання нинішнього 
врожаю? Про це, до речі, 
йшлося на недавньому об
ласному семінарі-нараді 
партійних, радянських та 
господарських керівників: 
курс — на центнери, а не 
на гектари. Одним словом, 
курс — на якість збиран
ня. А який же основний 
критерій визначення якос
ті роботи? Передовик тут 
той, хто збере стільки ж 
або більше, ніж при конт
рольному обмолоті. Лов
лю себе на думці, що де
яким колишнім «передо
викам» цього року буде 
нелегко.

Контрольні обмолоти 
радують: окремі поля да
ють по 45—50 центнерів 
зерна з гектара.

Не згубити жодної зер
нини в полі — такий наш 
дезіз.

Секретар переорганіза
ції господарства В. П. ГА- 
РАНІН:

Як ніколи високі вимоги 
до якості хлібозбирання 
вимагають своєрідного 
підходу в організації ро
біт. З одного боку, дове
деться стримувати швид
кісні можливості комбай
на, інакше втрати — неми
нучі. З іншого ж — навіть 
незначне розтягування 
строків збирання може 
призвести до перестиган
ня колоса, що також при
зведе до втрат.

Ось чому потрібна чіт
ка організація праці, гнуч
кий підхід до вирішення 
можливих проблем. Пе
редбачити треба все. Це 
стосується і таких, на пер
ший погляд, незначних мо
ментів, як вчасно привезе
ний обід, вчасно вручена 
вітальна листівка, вчасно 
сказане тепле слово.

Отже, так би мовити, 
якість турботи про людей 
забезпечить якість роботи.

У порівнянні з минулим 
роком дещо змінили опла
ту праці. Тепер помічник 
одержуватиме 80 процен
тів від заробітку свого 
комбайнера, водій і трак
торист — по 70. Отож всі 
ще більш зацікавлені в 
тому, щоб комбайн не 
простоював

Окремо хочу сказати 
про особливості організа
ції соціалістичного зма-

Н а знімку: в момент роботи.

_ ______ ПОЛЬОВА ЛЕТУЧКА «МК»е згубити ---------
гання нинішнього року. 
Аналізуючи торішні жни
ва, конкретизували роботу 
агітаторів, наголосивши 
на роз’ясненні і впровад
женні передового досві
ду. Складаючи графіки 
їхніх виступів, а також 
виступів політінформато- 
рів, лекторів та агітбригад, 
ми керувались відомим 
хліборобським прислів'ям 
«Жнивний день рік го
дує». Тобто враховували 
час виступів, а також акту
альність та необхідність 
бесід.

Ну, а інформаційні бю
летені, «блискавки», ві
тальні листівки свої пере
ваги давно довели.

Комсомольський ватажок 
колгоспу Василь Абрамець 
нині сів за штурвал ком
байна.

Секретар комсомоль
ської оргнізації колгоспу

Коротка нарада комбайнового екіпажу з першого збирально-транспортного за
гону. Ще трохи — і керований цьогорічним випускником місцевої школи Дмитром 
Сосновим комбайн зайде в чергову загінку.

На знімку: (зліва направо): водій В. НЕПОМ’ЯЩИЙ, комбайнер 
Д. СОСНОВ, помічник комбайнера В. ПІСКУН.

Василь АБРАМЕЦЬ:
Мене часто запитують: 

ось ти сів за комбайн і 
центнери видаєш непога
ні, та чи не на шкоду це 
основній комсомольській 
роботі? Не знаю, як в по
дібних випадках в інших 
господарствах, але за ос
новну роботу я спокійний. 
Є на це два суттєві мо
менти: по-перше, мій за
ступник Люба Нечипорен- 
ко — людина, що в свій 
час вже була комсомоль
ським ватажком колгоспу 
і добре знає своє діло. А, 
по-друге, в збирально- 
транспортному загоні № 2, 
де я зараз працюю, в ос
новному і сконцентрува
лась молодь. Тут з 25 ме
ханізаторів 18 — комсо
мольці та молодь. Для ме
не робота в полі — це не 
просто штурвал комбайна, 
гектари, центнери і т. п. 
Це частина живої комсо
мольської роботи. Адже 
я буду жити проблемами 
молоді, отож і зроблю все 
для прискорення їхнього 
вирішення.

жодної зернини!»
Кілька слів про наш за

гін. Жаткарі Григорій Ко
сенко та Андрій Запоро
жець. Перший, хоч і мо
лодий, але ще чотири ро
ки тому був кращим ком
байнером колгоспу. І ба
гато чому в нього навчи
ться учень десятого класу 
Андрій Запорожець, який 
жнивує вперше. Така ж си
туація і в іншому комбай
новому екіпажі: 32-річний 
Михайло Якуненко пере
даватиме свій 16-річний 
досвід механізаторської 
роботи десятикласнику 
Віктору Захарову. Що ж 
стосується мого помічника 
Миколи Безверхого, то він 

тривалий час працював 
водієм, але добре знає 
комбайн. І взагалі, мені 
з ним легко.

Останні роки перші міс
ця за підсумками жнив у 
колгоспі займали молоді. 
Лише минулого року пер
шість виборов досвідче
ний Іван Дмитрович Сос
нов з першої тракторної. 
Нині прагнутимемо пере
моги в трудовому супер
ництві на збиранні.

Начальник збирально- 
транспортного загону № І 
А. П. ПІСКУН:

Сьогодні закінчуємо під
бирати валки гороху, а 
завтра-післязавтра усі пе
реїдемо на пшеничні по
ля. Ми вже обкосили краї 
полів, на кількох десятках 
гектарів поклали пшени
цю у валки, здійснили 
контрольні обмолоти. На 
них і будемо орієнтувати
ся при масовому хлібо
збиранні.

До речі, як обкошували 
краї, виявили: не всі ком
байни загерметизовані як 
слід. Остання перевірка з 

участю голови колгоспу 
показала: недоліки усу
нуто.

У нашому загоні один 
комсомольсько - моло
діжний комбайновий екі
паж .Комбайнером Дмит
ро Соснов, а помічником 
— мій син Віктор. Вони 
цього року тільки-но за
кінчили десятий клас. Ска
жу чесно: разом з ком
байнером Іваном Дмитро
вичем Сосновим, батьком 
Дмитра, побоювалися, що 
хлопці не справляться. 
Помічниками в досвідче
них — будь ласка, але бу
ли проти того, щоб дові
рити їм комбайна. Де тамі

Підійшли до голови кол
госпу, довго йому розка
зували і переконали-таки! 
Тепер, після перших ре- 

Коментар завідуючого сільгоспвідділом Бобрм- 
нецького райкому партії С. М. СОБОЛЯ:

Нині маємо непогані види на урожай пшениці. Це 
наслідок наполегливої роботи трудівників полів про
тягом останніх років, під час яких відбулися пози
тивні зміни в господарюванні. Маю на увазі удоско
налення структури посівів, значне зростання процен
ту площ за інтенсивною технологією вирощування і, 
взагалі підвищення різня агротехнічних заходів на 
хлібних полях.

Усього під пшеницю в районі відведено понад 
26 800 гектарів, на 16 430 з них вона вирощувалась ін
тенсивним методом. На 55 процентах площ озимина 
посіяна по чистих і зайнятих парах, на 24 — після хо
рошого попередника — гороху. Найкращий урожай 
мають зібрати в радгоспі імені Рози Люксембург, 
колгоспах «Комінтерн», імені 40-річчя Жовтня, імені 
XX з'їзду КПРС та деяких Інших.

2 комсомольсько-молодіжні збирально-транспортні 
загони, 52 комбайнових, 10 жаткових, 138 автомобіль
них та 37 тракторних комсомольсько-молодіжних екі
пажів беруть участь з нинішній жнивній кампанії.

«Не той хліб, що у полі, а той, що в коморі», — 
гласить народна мудрість. Все тепер залежатиме від 
організації робіт на хлібозбиранні.

Матеріали польової летучки «МК» підготу
вали А. БЕЗТАКА, В. ГРИБ (фото).

зультатіз роботи, після пе
ревірки на герметичність, 
де хлопці показали себе з 
найкращого боку, і по
жалкував би, якби голова 
тоді їм відмовив.

Але все-таки мене зди
вувало, коли і Дмитро, і 
Вітька, і їхній водій Вовка 
Непом'ящий в один голос 
заявили, що боротимуться 
за перше місце в колгос
пі серед екіпажів. Що ж, 
обіцянки давати може ко
жен, а от виконувати... Від 
коментарів зараз утрима
юсь, але одне скажу: по- 
ки що хлопцями дуже за
доволений...

Комбайнер КМК загону 
№ 2 Михайло ЯКУНЕНКО:

Про свій екіпаж розка
зати? Помічником у мене 
Вітя Захаров — добро
совісний хлопчина, закін
чив 9 класів. По-справж
ньому жнивує вперше. По
більше досвіду у водія 
«ЗіЛа» Колі Касьяненка: 
він після армії. Допома
гає досвід Леоніда Васи
льовича Мехеди, тракто
риста. Він без затримок 
відвозить пожнивні решт
ки.

Механізаторський стаж 
у мене, незважаючи на 
досить молодий вік — 12 
років. Як і багато механі
заторів нашого господар
ства, мрію бути на пше
ничних жнивах в числі 
кращих комбайнерів.

Працюємо з семи трид
цяти ранку і до 23 години. 
Обід привозять своєчасно, 
техніка поки що не підво
дить...

ДЗВІНОК
У ДОРОСЛІСТЬ

такаИмоя
ДУМКА

Цього року я закінчую 
десятирічку. Проблем з 
вибором професії у Мене 
не було, бо давно вирі
шила стати вчнтЦС; по
чаткових класів. Гї/С 
му, що саме так хочеться 
батькам (мама якраз п и- 
ти мого вибору). їве'до 
впевнена, що спец „,,и. 
кість педагога саме

Останнім часом в педа
гогічні вузи потрапляю;ь 
не ті, хто хоче працюьзги 
з дітьми, а ті, кому прос
то треба диплом. Ось чи- 
му я повністю схвалюю 
нові правила прийом) у 
вузи, особливо профорієн
таційну співбесіду. Але і 
цього, погодьтеся, мало.

У школах проводиться 
профорієнтаційна робота. 
Нам розповідають проба- 
гаго спеціальностей, а от 
про вчительську наймен
ше. Чому так? Не хочеть.я 
вірити, що самі наші вц. 
кЛадачі не люблять своєї 
роботи.

Редакціє, розповідайте 
частіше про видатних пе
дагогів, про вчителів на
шої області. Таким ^,<і. 
ном випускників І^*у- 
зів, можливо, менше буде 
за прилавками магазинів, 
на бензоколонках, серед 
вантажників, шоферів.

Вікторія Д, 
випускниця десятого 
класу.

м. Кіровоград.

НЕВИЧЕРПНІ
ДЖЕРЕЛА

У кіровоградському пар
ку культури і відпочинку 
імені 50-річчя Жовтня від
булося свято фольклору 
та народних ремесел «Не
вичерпні джерела», яке 
проходило у рамках дру
гого Всесоюзного фести
валю самодіяльної твор
чості, присвяченого 70-річ- 
чю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. і

Відвідувачі западне 
оглядали виробі^“ на
родних умільців. Рушни
ки, шкатулки, інші роботи 
Р. Авраменко з Устинів-: 
СЬКОГО; В. Янущик з Олек
сандрійського, М. Юренка 
з Новоукраїнського рано-, 
нів, подружжя Мініинх з 
обласного центру та інших 
майстрів привернули ува
гу багатьох глядачів.

А потім почався кон
церт, де кращі самодіяльні 
фольклорні колективи об
ласті демонстрували своє 
мистецтво. Постійно в пар
ку лупали оплески. Це 
глядачі дякували амато
рам за радість зустрічі з 
мистецтвом.

Г. ХАРИТОНОВ.

Хоч листа і не було 
надруковано *
Жителька обласного цент

ру С. С. Зубенко у листі до 
редакції скаржилась: «Жи- 
ву я по вулиці Тімірязєва, 
53, на розі з вулицею Г.у- 
начарсьного. Кватирку не 
можна відчинити — з ран
ку до вечора їздять маши
ни. А як влаштували водії 
собі тут стоянку — ще по
більшало шуму. Але 
справжнє пекло починає
ться пізно ввечері. коли 
підмітають вулиці: тана 
пилюка здіймається, хоч 
протигаз одягай...».

Редакція відправила ко
пію листа в виконавчий 
комітет Кіровоградської 
міської Ради народних де
путатів. Ось що ВІДПОВІВ 
завідуючий відділом мі- 
сьного пасажирського 
транспорту М. Є. Рябенко:

— Для зменшення шуму 
на відрізну вулиці Луна- 
чарського між вулицями 
Дзержинсьного і 
ва будуть встановле^І^а- 
ии «Стоянка транспорту 
заборонена». Державтоін- 
спекція посилить контроль 
за дотриманням водіями 
вимоги дорожнього знану.
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□ 1

І
були й інші 

для такої обе? 
але головна, 

у лис- 
(на- 

гозо- 
матір. 

які

І
І
І

НЕ НАЗИВАЙТЕ її 
прізвища, не тре

ба, бо це буде щось 
жахливе! Можете школу 
наззати, ми не боїмося, 
а боїмося за дівчину, — 
просила класний керів
ник, і директор Знем ян- 
ської СШ № 2 М. В. Се-

• менков, хоч і менш тем
пераментно, також при
єднувався до цього про
хання.

У чому ж справа? Чо
му педагоги не хотіли, 
щоб авторка листа до 
редакції, котра вказала 
і прізвище, й адресу, не 
була названа а газеті? 
Чому не радили йти до 
дівчини додому, а ви
кликали її по телефону 
в школу, настійливо про
сили нічого не говорити 
про лист матері учени
ці?

/Ложе,
. причини 
: режності, 
гадаю, в тому, що 
ті старшокласниці

. звемо її Надею) 
рилося саме про 
І слова були не ті, 
абсолютна більшість лю
дей говорить про ту, що

І дала життя...
Ось лист.
«Написати вам мене 

примусила образа. Вдо
ма у нас каторга. Моя 
мати мене нікуди не ви
пускає з дому, не до
зволяє зустрічатися з 
подругою, з хлопцем, 
якого я поважаю, каже, 
буде тобі 25 років, тоді 
роби, що хочеш. Після 
восьмого класу я хотіла 
йти в училище разом з 
подругою, але матері 
не подобалась та подру
га, й вона мене в учи
лище не пустила. Дорі
кає шматком хліба, ка
же, що вона в свої 
шістнадцять уже корову 
пасла, а ти живеш за мої 
гроші... Я розумію, мати 
хоче лише добра мені, 
а яке ж це добро — і на 
вулицю не пускати? Від 
цього всього я ледве не 
покінчила життя само
губством...».

І
І
І
Й цьог
■ поні
І губс

Ось картина Надино- в 
го життя, якою знають " 
її педагоги.

Надя в цій школі ли
ше рік, прийшла з вось
мирічки. Комсомолка. 
Вчиться не дуже добре, 
в класі тримається осіб
но, замкнута, неговірка. 
Однокласники ставля
ться до неї в основному 
дружелюбно, але вона 
ні з ким не приятелює. 
Буває, пропускає занят

тя, може не вийти на су- 
ботник, на шкільних ве
чорах часто не буває. 
Ось і недавно пропусти
ла кілька днів практики 
в учнівському виробни
чому комбінаті. Вдома 
обстановка не з кращих, 
батько пиячив, колись 
порізав Наді пальто, те
пер хворий. Є ще двоє 
менших дітей. Надя все 
робить дома по госпо
дарству, яке, власне на 
ній і тримається — мати 
працює. Через це й хо
че загримати дочку по- 
до8ше дома.

Ось картина Надиного 
життя, яким вона бачить 
його сама.

На практику не ходи
ла, бо працювала на го
роді з сапою. І раніше 
пропускала заняття, бо 
треба було щось дома 
робити. Про те, що їй 
хочеться сходити на річ
ку, до подруги — мате
рі й не заїкайся, не зро
зуміє, тільки кричатиме. 
Вільний час? У кіно не 
ходить. Читає книі и. Які? 
Наукову фантастику. Що 
запам’ятала? Про інже
нера Гаріна, цікаву шту
ку він придумав. Чи 
розуміє, що Гарін вико
ристовував свій винахід 
на шкоду людству? Про 
це не думала, читала, і 
все. Куди піде після шко
ли? Ну... Але добре, що 

ие пішла в олександрій
ське училище з колиш
ньою подругою, бо та 
повернулася додому ва
гітною... Щодо самогуб
ства. Попросила в по
други отруту. Вона дала. 
Яку? Невідомо. Ні, не пи
тала, навіщо. Що, 
справжні друзі так не 
роблять, справжні друзі 
мали підняти тривогу 
після такого прохання? 
Хтозна... Чому думала

ь
про такий жахливий 
крок? Ні, з хлопцем не 
посварилася. Ні, ніякого 
страху і відчаю не було. 
З нудьги... Порожнечу 
відчувала.

У загальножнтейсько- 
му смислі ми нзбззпід- 
стазно вважаємо, що в 
душі людини щось до
ходить до краю під 
впливом якихось зов
нішніх факторів — смер
тельної образи, відчут
тя власної вини, зради 
близької людини, необ
хідності робити вибір, 
що в будь-якому випад
ку буде згубним. А в 
медицині існує таке по
няття, як сенсорний го
лод, спрощено кажучи— 
брак відчуттів, позитив
них емоцій, при якому 

'] людина й без усякого 
горя, не голодна і зодя
гнута, може впасти в ду
же пригнічений стан. 
Найунізерсальніший ме
тод виходу з такої де
пресії — спілкування, не 
обов'язково широке, але 
принаймні з тими людь
ми, що з ними хочеться 
бачитися. Наді ж у цьо
му зазажала мати, вона, 
як каже дівчина, не хо
тіла навіть слухати про 

У те, щоб друзі приходили 
’ хоча б додому до них.

Легше заповнює яки
мось змістом своє жит- 

’ тя людина інтелектуаль

но, духовно і морально 
розвинута. Надя ж, схо
же, не дуже замислює
ться над тим, що добре, 
а що погано — у неї і 
засліплений фашист
ською ідеєю світового 
панування літературний 
персонаж, і подруга, що 
з легкою душею дає 
отруту, не викликають 
обурення. Чому так? Ду
маю, тому, що погано її 
вчили розрізняти зло й

ГРАНІ МОРАЛІ

добро, роздумувати над 
тим, звідки береться 
зло, як із ним боротися. 
Зло (м’якше кажучи, не
справедливе ставлення 
з боку матері) дівчина 
відчула тільки тоді, коли 
воно торкнулося її без
посередньо. І тут уже 
стала діяти — написала 
до редакції.

І класний керівник, і 
директор стали доріка
ти дівчині: чому вона, 
перш ніж написати, не 
звернулася зі своїми бі
дами до них. Та, ду
маю, могли б і не пита
ти, це ясно уже з даної 
ними ж характеристики 
«замкнута». Такі люди 
легше довіряються па
перові, незнайомим, 
аніж своїм. Своїм? А, 
може, дівчина не віри
ла, що шкільні «свої» її 
зрозуміють — адже не 
зрозуміли ближчі, до
машні. З батьком он во
на взагалі про це ніколи 
й не пробувала говори
ти — «Безрезультатно»...

Шістнадцятирічна дів
чина заговорила про 
отруту... Може, у хви
лину надзвичайного ду
шевного сум’яття чи по
рожнечі. ААоже, щоб хоч 
таким чином приверну
ти до себе увагу (а на 
такого листа ми, звичай
но, ніяк не могли від
гукнутися лише письмо

вою відпозіддю). Може, 
захотілося під впливом 
вичитаних фантастичних 
історій і себе вплутати 
в клубок пристрастей. 
Може, все це, як ка
жуть, «несерйозні» по
грози, щось близьке до 
дитячої гри. Може, бона 
занепокоєні розпиту
вання вчителів, що то за 
отрута, де вона в неї, і 
настійну вимогу при
нести її в школу Надя 
відбувалася ухильними 
відповідями: «Не знаю, 
там нічого не написано, 
ніхто її не знайде, я вил
лю сама». Зрештою по
обіцяла принести дирек
тору, а коли через де
який час я зустрілася з 
Миколою Васильовичем, 
він повідомив, що дів
чина нічого не принесла, 
а сказала, що то був 
одеколон...

Це добре, що погрози 
несерйозні, хай навіть 
Надя й зчинила перепо
лох. Та, здогадуюся, у 
всіх читачів, що мають 
дітей, і в усіх педагогів 
тенькне серце після зна
йомства з цією істо
рією: як уникнути тако
го лиха? Певно, кілька 
відповідей на це запи
тання вже є. Не тримати 
сина чи дочку в чоти
рьох стінах. Не відбива
ти їх від друзів єдиним 
поясненням «він пога
ний», а розказувати на 
прикладах із життя, хто 
справді поганий, і вчити 
оцінювати людей з точ
ки зору моральності їх 
вчинків. А для такої 
оцінки треба бути серед 
людей. Чому б тим же 
Надиним подрузі й хлоп
цеві не допомогти їй на 
городі? Якщо вони 
справді друзі, а не че
рез материні заборони 
просто єдині люди, з 
котрими можна переки
нутися словом.

І не треба повторюва
ти, що, крім сім'ї, по
винна вчити школа.

— Ми проводили в 
класі диспути про лю
бов, дружбу, кохання,— 
сказала класний керів

ник Наді. — Учні аи- | 
словлювали дуже цікаві І 
думки, Надя слухала з І 
інтересом, але мовчала. І 
Я беру для таких роз- Я 
моз статті з журналів і » 
газет. Ось якщо ви на
пишете, то ми все це 
теж обговоримо. Хай да
дуть свою оцінку.

Що ж, правильно. Хо
тілося б тільки, щоб і в 
цій, і в інших школах 
такі розмови проходили 
неформально, відверто, 
щиро, без звичних на 
уроках навіть допусти
мих підказок і навідних 
запитань на зразок «Ти 
ж думаєш гак і отак, 
празда?» (а класний ке
рівник іноді зверталась 
до Наді саме так). Хай 
кожен скаже не те, що 
сподобається вчителю, а 
те, що думає, а потім 
усі разом з учителем 
дійдуть спільної пра
вильної думки.

І, напевне, всі пого
дяться, що на такому 
обговоренні повинні бу
ти й батьки. Можливо, 
хтось із прихильників 
таких методів вихован
ня, як у Надиної матері, 
пропустить мимо вух 
слова своєї дитини, але 
до них «дійде» сказане 
іншими хлопцями й дів
чатами.

І в даному випадку 
учителям ніяк не можна 
приєднуватися до Наді 
й опускати руки — «З 
матір’ю говорити? Це ні
чого не дасть!». Надя 
молода, недосвідчена, 
ображена й через це ча
сом необ’єктивна, а в 
активі педагогів — дос
від, спеціальна підго
товка, знання людської
психології — не може і і 
не повинно бути, щоб 
усе це при наполегливо- м 
му й послідовному за- ’ 
стосуванні не допомогло | 
матері й дочці знайти Ц 
спільну мову.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Знам'янка.

ПРАВДА ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

«СШ ЧУДОВИСЬК»
!

На початку цього року 
західнонімецьке агентство
ДПА повідомило про те, 
що голови партій урядо
вої коаліції — Г. Коль 
(ХДС), Ф.-Й. Штраус (ХСС) 
та М. Бангеман (вільна де
мократична партія) до- 
сягли згоди відносно ря
ду законопроектів, що 
розв’язують руки спец
службам ФРН у справі пе
реслідування інакомисля
чих. І вже у лютому на 
розгляд депутатів бунде
стагу був представлений 
«пакет» із семи пропози
цій, висунутих урядом, які 
□ народі образно назвали 
«сім чудовиськ».

«Якщо ці законопроек
ти будуть прийняті, — пи
сав у той час журнал 
«Шпігель», — то поліція і 
секретні служби дістануть 
право встановлювати сте
ження за будь-яким гро
мадянином ФРН. Зібрану 
інформацію вони нагро
маджують у комп’ютерах. 
Уперше в історії ФРН ши
роко відкриваються двері 
для таємної поліції. Все 
це пробуджує сумні спога
ди про гестапо.

Зусиллями депутатів 
партій урядової коаліції 
чотири з цих семи законо- 
проектів у «першому чи- 

/•’ танні» вже затверджені.
Разом із заходами, наці-
леними на дальше поси
лення поліцейської маши

ни, вони передбачали но
ве обмеження прав тру
дящих. Так, поправка до 
трудового законодавства 
практично позбавляє ро
бітників права на страйки. 
Введення комп’ютерних 
досьє на всіх громадян 
ФРН та нових посвідчень 
особи, забезпечених пев
ним шифром, дозволить 
поліції буквально в лічені 
хвилини одержати всі ві
домості про людину, що її 
цікавить — від розмірів 
зарплати до політичних 
поглядів.

Фактично- узаконена 
практика тотального сте
ження є однією з най
більш ганебних і зловіс
них форм порушення сво
бод і прав людини в ФРН. 
Особливо активно вона 
здійснюється з 1972 року, 
коли появилася «постанова 
про радикальні елементи». 
Під радикалами мались 
на увазі члени Німецької 
комуністичної партії, про
гресивних демократичних 
організацій, учасники ан
тивоєнного і профспілко
вого руху.

Відтоді різні відомства 
ФРН, що здійснюють «охо
рону конституції та право
порядку», зібрали більше 
18,5 мільйона різних «ком
прометуючих фактів». 
Більша 10 тисяч жителів

ФРН стали жертвами за
борон на професії, 6,4 
мільйона були піддані «пе
ревірці на політичну бла
гонадійність».

Як випадково з’ясувало
ся кілька років тому, всю
дисуще око західнонімець
кої охранки пильно сте
жить і за тим, що читають 
у ФРН: вивчаються бібліо
течні картки лівих видань, 
а їх читачі заносяться до 
«чорних списків». А на тих, 
хто хоч раз побував у со
ціалістичних країнах, заво
дяться докладні досьє, де 
фіксується кожен їх крок.

У кінці минулого року 
в пресі ФРН появились 
повідомлення про те, що 
парламентський статс-сек
ретар при міністерстві 
внутрішніх справ К.-Д. 
Шпрангер (ХСС) дав вка
зівку федеральному ві
домству по охороні кон
ституції скласти досьє на 
ряд депутатів бундестагу 
від опозиційних партій. 
Всі ці досьє, як з’ясувало
ся, Шпрангер клав на стіл 
одному із «яструбів» 
ХДС/ХСС Ю. Тоденхефе
ру, щоб той міг їх вико
ристати проти опозиції. 
Скандал намагався зам’я
ти соратник Шпрангера по 

партії міністр внутрішніх 
справ Ф. Ціммерман. Він 
виступив із запевненнями 
в тому, що досьє на депу
татів бундестагу заводи
лися в окремих випадках 
і це стосувалося лише кіль
кох чоловік із партії «зе
лених». Але міністра 
спростував голова земель
ної організації СДПН у 
Баварії Р. Шефбергер. Він 
заявив, що сам бачив 
досьє, заведене на нього 
поліцією.

Журнал «Штерн» вказує, 
що картотеки федераль
них секретних служб міс
тять досьє на цілий ряд 
відомих в усьому світі по
літичних діячів і письмен
ників. Так, в особливій 
картотеці військової контр
розвідки ФРН зберігаються 
справи на відомого борця 
за мир пастора Мартіна 
Німеллера, колишнього 
депутата бундестагу від 
вільної демократичної 
партії, сенатора в Гамбур
гу Хельгу Шухардт, відо
мого видавця Рейнхольда 
Дюмона, письменників Ін- 
геборг Древітц, Бернта Ен- 
гельмана, професора Валь
тера Йєнса.

Г. СМ1ЛЯНЧУК.
(АПН).

В Нікарагуа, народ якої героїчно відстоює в боротьбі 
з імперіалізмом своє право самому вирішувати свою до» 
лю, освіта стала доступною всім.

На з н і м к у: в одній з нікарагуанських шкіл. 
Фотохроніка ТАРС.

КОНКУРС «АСАХІ»
У Токіо пройшов традиційний конкурс на краще знан

ня російської мови, який щороку організовує одна з най
більших японських газет «Асахіь. В ньому взяли участь 
студенти факультетів І відділень російської мови І літе.; 
ратури провідних японських університетів та коледжів. 
Перше місце на конкурсі завоювала студентка Токій
ського Інституту іноземних мов ХІромі Хосіно. Перемож
ниця конкурсу і Юміко Одзава. яка зайняла друге місце, 
як головний приз дістали право здійснити тижневу по
їздку в Радянський Союз.

(ТАРС).
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А ЦТ (І програма)
/ 8.00 — «Час». 8.40 — Що; 
денник Ігор доброї волі. 8.55 
£- Мультфільми. 9.30 — Кон
церт художніх колективів 
■Латвійської РСР. 10.00 —
„фільм — дітям. <Лобо». 
•11.15 — Документальний
фільм. 11.35 — Новини. 14.30 
.V НОвїшй. 14.50 — Доку
ментальні фільми телесту
дій країни. 15-35 — Грає 
Державшій квартёт Грузії.
46.15 — Новини. 16.20 —
Розповідають наші корес
понденти. 16.50 — Сторінки 
історії. «Старший брат 
»Олександр Ульяйов)». 17.35 

Наука і життя. Виступ 
міністра шляхів М. С. Копа- 
йєва. 18.05 — Прелюдії
р. СкряОІна. 18.15 — Агро- 
гіроХі: Сьогодні і завтра.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Пошта цих днів. 
«За тверезий спосіб життя».
10.30 — Концерт майстрів
мистецтв. 19.55 — Новини. 
20.00 — Ігри доброї волі. 
'Легка атлетика. 21,00 —
«Час». 21.40 — Ігри доброї 
йолі. Легка атлетика. Вело
спорт (трек). 22.45 — Сьо
годні у світі. 23.00 — Що
денник Ігор доброї волі.

ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Автограф». Нйродний ар
тист РРФСР Л. Лещенко.
11.30 — Художній телефільм
«Місце зустрічі змінити не 
можна». 5 серія. 12.55 —
«Доброго вам здоров’я».

;Й3.25 — Новиііи. 16.00 — 
-Новини. 16.10 — концерт 
7(ля Дітей. 16.40 — «Кому
ністи 80-х». 17.10 — Теле-' 
фільм «У Мовчанні глибші», 

•а 7.30 — Народні таланті!. 
>18.00 — «Енергію задумів— 
в енергію дій». Ресурсозбе
рігаюча технологія па оде
ському виробничому об'єд
нанні «Кисепьмаш». 18.30— 
День за днем. . (Кіровоград). 
<18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Художній 
фільм «Лісова пісня. Мав
ка». 20.50 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
«Молоді голоси». Заключний 
концерт республіканського 
конкурсу артистів естради. 
23.10 — Новини.
X ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
А. Софронов. «Операція на 
серці». Телевистава. 10.00 — 
Документальний телефільм. 
»10.30 — Прем’єра фільму- 
ионцерту «Танцює Мамура 
•Зргашева». 11.00 — Шахова 
школа. 11.30 — Будильник. 
>12 00 — Телефільм «Арабе
лл». (ЧССР). 1 серія. 13.20 — 
Документальний телефільм. 
■14.05 — Мультфільми. 14.30
— Французька мова. 15.00— 
Р. Шуман. Симфонічні етю
ди. 15.25 — Новини. 15.30— 
Ігри доброї волі. Волейбол 
(жінки). Сучасне п’ятибор
ство. 17.30 — Музичний кі
оск. 18.00 — Новини. 18,15
— «...До шістнадцяти і стар, 
ції». 19.00 — Ігри доброї во
лі. Волейбол (жінки). Вело- 
еґіорт (трек). 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — Ритмічна 
гімнастика. 20.50 — Доку
ментальний телефільм. 21.00

«Час». 21.40 — Телефільм 
«Шукайте жінку». 1 серія. 
23.00 — Новини.

Гд ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Що

денник Ігор доброї колі.
8.55 — Документальний те
лефільм. 9.25 — Клуб манд
рівників. 10.25 — Мультфіль
ми. 10.50 — Пісня далека і 
близька. 11.35 — Новини.
14.30 — Новини. 14.45 —
«Союз науки і праці». Доку
ментальні фільми. 15.30 -- 
(Телефільм «Капітан Немо». 
>1 серія. 16.55 — Новини. 
-17.00 — «Покликання». «За
конодавці молодіжної мо
ди». Розповідь про Москов
ське ОПТУ № 101. 17.30 —' 
«Свято в По». Музична пере, 
дача. 18.15 — «За словом — 
діло». «Турботи сільських 
комуністів». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Світ 
і МОЛОДЬ». 19.35 — Грає
•В. Ковтун (акордеон). 19.55
— Новини. 20.00 — Ігри доб
рої волі. Легка атлетика. 
21.00 — «Час». 21.40 — Ігри 
доброї волі. Легка атлетика. 
Художня гімнастика. 22.50
— Сьогодні у світі. 23.05— 
Щоденник Ігор доброї волі.
X ут

10.00 — Новини. 10.20 —' 
Концерт з творів А. Вівальг 
ді. 10.55 — Художній фільм 
«Добрі наміри». 12.15 —: 
Програма «Братерство». 
•13.45 — Новини 16.00 — Но
вини. 16.10 — Грають юні 
музиканти. 16.40 — Теле- 
пост на будівництві Дніст
ровської гідроакумулюючої

станції. 16.55 — Кіпопрогра- 
ма «Люди землю прикраша
ють». 17.35 — Музичнші 
фільм «Фреска». 18.00 —
«Енергію задумів — в енер
гію Дій». Колгосп «ЗорЛ ко
мунізму» Новоархапгель- 
ського району Кіровоград
ської області. (Кіровоград На 
Республіканське телебачен
ня). 18.30 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.40 — Екран 
запрошує. (Кіровоград). 19.00

— Актуальна камера. 19.30
— Футбол: «Металіст» — 
«Динамо» (Тбілісі). 2-й тайм.
20.15 — Прем’єра телефіль
му «Розмова по суті». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00
— «Час». 21.40 — Художній 
телефільм «Хроніка одного 
літа». 1 серія. 22.50 — Но
вини.

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

Прем'єра науково-популяр
ного фільму «Гарантія якос
ті». 8.40 — Телефільм «Шу
кайте жінку». 1 серія. 9.55
— Мультфільми. 10.35 —
Концерї хорової Музики. 
10 55 — Зустрічі З О. Гріном.

Нове сходження у вихованок кіровоградського тренера з художньої гімнасти
ки В. С. Викової —• в цьому навчальному році вони стали чемпіонками педвузів 
України серед команд факультетів фізвнхованіїя. Ганна Пучкова — абсолютна 
чемпіонка у багатоборстві, Алла Купчик — срібна призерка спартакіади педвузів 
республіки (вправи зі стрічкою), Ольгі Караулі та Тетяні Лєвіній присвоєно 
звання майстра спорту.

У складі великої групи гімнасток України студентки Кіровоградського пед
інституту виїхали до Москви, де брали участь в урочистому відкритті Ігор доб- 

ЕОЛІ.
На знімку: виковується групова вправа з обручами та діячами

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

11.40 — Телефільм «Арабс-
ла». 2 серія. 13.00 М Вища 
школа: проблеми перебудо
ви. 13.30 — Німецька мова. 
14.00 — Фільм «Як Іванко- 
дурнпк за чудом ходив». 
15.25 — Новини. 15.30 —
Ігри доброї полі. Волейбол 
(•жінки). Сучасне п’ятибор- 
СТІзо. 17.00 — Сільська го
дина. 18.00 — Новини. 18.15 
— Образотворче мистецтво, 
Огляд. 19.00 — Ігри доброї 
волі. Велоспорт (трек). Вод
не поло. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Новини.
20.20 — Для всіх і для кож
ного. 20.50 — Документаль
ний фільм. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Шукай
те жінку». 2 серія. 22.50 —' 
Документальний фільм. 
23.05 — Новини.

X ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 - Що-, 

денник Ігор доброї волі.
8.55 — Науково-популярні 
фільми. 9.20 — У світі тва
рин. 10.20 — Мультфільми.
10.45 — Хоровод дружби. 
Виступ народних колективів 
союзних республік. 11.30 —: 
Новини. 14,30 Новинн.
14.45 — Прем’єра науково- 
популярного фільму «Такі 
прості істини». 15,00 — Ша
хова школа. 15.30 —' Теле
фільм «Капітан Немо». 2 се
рія 16.40 — Новини. 16.-15—’

До національного свята 
МИР. «Та. що Ступила череіз 
Йіки». Кіноогляд. 17.30 —
«...До шістнадцяти і стар
ші». 18.15 — «Сучасний світ 
і робітничий рух». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00—Кон
церт артистів цирку і естра
ди. 19.20 — Новини. 19.25 — 
Фільм «Ключ без права пе
редачі». 21.00 — «Час».
21.40 — Ігри доброї волі. 
Баскетбол. Жінки. Збірна

З 8 по ІЗ 
липня

11986 року

СРСР — збірна США. Ху
дожня гімнастика. 23.30 — 
Сьогодні У світі. 23.45 —
Щоденник Ігор доброї волі.

А УТ
10.00 — Новинн. 10.20 — 

«Уроки спілкування». Порт
рет педагога в кінодокумеп- 
талістиці». 11.20 — Худож
ній телефільм. 12.30 — Лю
бителям хорового співу. 
13.00 — Новини. 13.15 — 
Науково-популярний фільм 
«Державне ставлення». 16.00 
— ІІбвїіпй. 16.10 — Для ді
тей. «Колобок». Лялькова 
вистава. 16.50 — Телефільм 
«Зупинись, прислухайся». 
17.05 — Концерт. 17.45 —

«Екран пошани УТ». 18.00— 
«Енергію задумів — в енер
гію дій». Резерви підвищен
ня продуктивності праці на 
шахті ім. Дпмитрова вироб
ничого об’єднання «Черво- 
ноармійськву гілля». 18.30 — 
День за днем. (Кіровоград). 
18 45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Екран мо
лодих». 20.40 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «.Час».
21.40 — Художній телефільм 
«Хроніка одного літа». 2 се
рія? 22.50 — Новинн.

’А' ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Документальний телефільм.
8.40 — Телефільм «Шукайте
жінку». 2 серія. 9.50 —
Мультфільми. 10.25 — Іспан
ська мова. 10.55—Телефільм 
«Арабела». З серія. 12.15 — 
Програма Камчатського те
лебачення. 13.15 — Є. Бу- 
кон. Сторінки життя і твор
чості. 14.00 — Грає ан
самбль народної музики «Бу- 
ляк». 14.20 — Знай і умій. 
15.25 — Ігри доброї волі. 
Волейбол (зкІііки,). Баскет
бол (жінки). 17.30 — Поезія. 
Григорій Пожсняіі. 18.00 — 
Новини. 18.20 — Р. Щедрій. 
«Бптівні частівки». 18.30 — 
1грн доброї волі. Велоспорт 
(трек). Стрибки у воду. 19.30
— Ритмічна гімнастика. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Новини. 20.20 — Чемпіо
нат світу з баскетболу. Чо
ловіки. Збірна СРСР — збір
на Уругваю. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм • Кінець».

1

X ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Що

денник Ігор доброї волі.
8.55 — «У краю чувасько
му». Концерт. 9.20 — Світ і 
мо.чодь. 9.55 — Фільм «Ключ 
без права передачі». 11.30— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Сільські горизонти. 
Документальні фільми. 15.40
— Телефільм «Капітан Не
мо». З серія. 16.45 — Нови- 
ни. 16.50 — Концерт худож
ніх колективів Монголь
ської Народної Республіки.
17.15 — Російська мова.
17.45 — Концерт естрадно- 
симфонічного оркестру ЦТ 
і ВР. 18.15 — Наш сад. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
«Сп івдружн ість». Тележур
нал. 19.30 — Екран зарубіж
ного фільму «Закон є за
кон». (Франція). 21.00 —
«Час». 21.40 — Ігри доброї 
волі. Бокс. 22.35 — Сьогодні 
у світі. 22.45 — Щоденник 
Ігор доброї волі. 23.00 — 
«Рахунок—904». Концерт.

▲ ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30
— Телефільм «І я одна з 
них». 11.00 — Таланти твої. 
Україно. 11.45 — Художній 
телефільм «Хроніка одного 
літа». 2 серія. 12.55,— Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10 — 
Неспокійні серця. Кірово
градське СПТУ № 14. (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). 17.00 — Доку
ментальний фільм «Робота 
партійна». 17.45 — В.-А. Мо
царт. «Дивертисмент». 18.00
— «Енергію задумів — в 

енергію дій». Якість продук
ції львівського взуттєвого 
об'єднання «Прогрес». 18.30
— Фільм-копцерт « Барви ве
селки». 19.60 — Актуальна 
камера. 19.15 — «Джерела». 
Передачу веде член Спілки 
письменників СРСР В. Пан
ченко. (Кіровоград). 20.20— 
День за днем. (Кіровоград). 
20.35 — Телефільм. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Художній телефільм «Хроні
ка одного літа» 3 серія.
22.45 — Новини

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

Фільм «Кінець». 9.45 — На
уково-популярний фільм 
«Одяг для дітей». 10.05 —
Л Ітературі і ігіі альманах.
11.15 — «Український віно
чок». Фільм-копцерт. 11.45
— Телефільм «Арабела». 4
серія. 13.30 — Образотворче 
мистецтво. Революційний 
плакат. 14.00 — «...До шіст
надцяти і старші». 14.45 — 
Англійська мова. 15.15 —
Мамина школа. 15.45 — Но
вини. 15.50 — Ігри доброї 
волі. Водне поло. 16.20 —
Чемпіонат світу з баскетбо
лу. Чоловіки. Збірна СРСР — 
збірна Австралії. 17.00 —
Ігри доброї волі. Велоспорт 
(трек). 18.00 — Новини.
18.20 — Ігри доброї волі. 
Волейбол (жінки). 19.00 — 
Чемпіонат світу з баскетбо
лу. Чоловіки. Збірна США
— збірна Італії. 19.40 —Ігри 
доброї волі. Стрибки у во
ду. 20.00 — Вечірня казка.

20.15 — Ігри доброї волі. 
Волейбол (жінки). 21.00 — 
«’|ас». 21 40 — Фільм «Мімі- 
пО». 23.15 — Новини.

Матч за 
— Щодеи- 
ео.чі. 23.25

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Що- 

денник Ігор доброї волі.
8.50 — «Наука 1 техніка».
9.00 — Шкільна реформа: 
через два роки. 9.30 — «Чо
го і чому». Передача для ді
тей. 9.55 — Концерт ансамб
лю народного танцю «Зебо» 
Таджицького телебачення і 
радіо. 10.25 — Ігри доброї 
волі. Вільна боротьба. Водне 
поло. 11.10 — «У спадок — 
пісня», із циклу «Разом — 
дружна сім'я». 11.40 — «Для 
всіх і для кожного». Уроки 
економії в побуті. «Скільки 
коштує вода». 12.10 — -Ша
піто. Шапіто». Фільм-кон- 
церт. 13.00 — Фільм «Сек
ретар райкому». 14.30 —
Новини. 14.45 — «Про часі 
про себе». Поетична антоло
гія» Василь Камеиський. 
15.00 — Мультфільми для 
дорослих. 15.30 — Ігри доб
рої волі. Теніс. 16.30 — Но
вини. 16.35 — Очевидне — 
неймовірне. 17.35 — Твор
чий вечір народного артис
та БРСР. композитора І. Лу- 
ченка. 19.40 — Новинн.
19.45 — «Врятована краса». 
Зустріч реставраторів, ху
дожників. архітекторів і 
журналістів у Центрально
му буднику художника. 
21.00 — «Час». 21.40 — Ігри 
доброї волі. Водне поло. Во
лейбол. (Жінки). 
1-е місце. 23.10 
ник Ігор доброї
— Новини.

УТ
10.00 — Новини. 10.40 — 

Художній телефільм «Хро
ніка одного літа». З серія.
11.50 — Мультфільм для ді
тей. «Як Маша посварилася 
з подушкою». 12.00 — Наука 
і час. 12.30 — Новини. 12.40
— Студія «Золотий ключик».
13.55 — Екран молодих. «По
дорож у глибину віків».
14.40 — Міжнародна студія 
УТ. 15.10 — Художній фільм 
для дітей. «Фіпіст — Ясний 
сокіл». 16.25 — Концерт ду
хової музики. 17.25 — Скар
би музеїв України. 17.40 — 
Світ поезії. К. Симонов. 
18.00 — Футбол: «Спартак»
— Динамо» (Київ). 2-й тайм.
19.45 — Актуальна камера.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Рес
публіканське свято народ
ної творчості в м. Тернопо
лі. По закінченні — Новини. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
«Що ж це було!». Науково- 
популярний фільм. 8.30 _— 
Ритмічна гімнастика. 9.15— 
Ранкова пошта. 9.45 — VI)! 
з'їзд письменників СРСР.
10.15 — Фільм «Міміко».
11.50 — «Атака з флангу». 
Науково-популярний фільм. 
12.00 — Ігри доброї волі. 
Бокс. 1/4 фіналу. Мотобол. 
Збірна СРСР — збірна Євро
пи. 14.35 — Клуб мандрів
ників. 15.35 — Співає Мірей 
Матьє. 16.35 — Телефільм 
«Ставка, більша за життя». 
17 серія. «Зустріч». 17.30 — 
Мультфільми. 18.00 — Гала- 
концерт, присвячений 60-річ- 
чю радіо і 30-річчю телеба
чення м. Загреба. 19.00 —
Ігри доброї волі. Теніс. 
Стрибки у воду. 20.00 — Ве. 
чірпя казка. 20.15 — Ігри 
доброї волі. Волейбол (жін
ки). Вільна боротьба. 21.00 
— «Час». 21.40 — Телефільм 

І 
ОДЕСЬКИЙ МЕХАІ1ІКО- 

ТЕХНОЛОПЧНИИ ТЕХНІКУМ
Міністерства хлібопродуктів УРСР

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ?
НА 1986-1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

па денне і заочне від
ділення

по спеціальностях:
технік - електромеханік, 

спеціалізація — експлуа
тація автоматичного ус
таткування в харчовій про
мисловості, (приймають 
осіб з освітою за 8—10 
класів, навчання — ден
не):

технік-механік, спеціа
лізація — обладнання під
приємств елеваторної та 
зернопереробної промис
ловості (приймають осіб з 
освітою за 8—10 класів);

тсхнік-слектрик, спеціа
лізація — електрооблад
нання елеваторної і зерно
переробної промисловості 
(приймають осіб з освітою 
за 8—10 класів);

«Формула кохання». 23.10—« 
Новини

таж
Д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Рит, 
мічна гімнастика. 9.10 ЛІ’ 
Документальний телефільм.
9.20 — 28-й тираж «Спорт}
лото». 9.30 — Будильник, 
10.00 - Служу Радяноьюмаі
Союзу І 11.00 — Рапк^Жр’-пошта. 11.30 — Клуб маіЖ 
рівників. 12.30 — Музичний 
кіоск. 13.00 — «Сільська г<й 
дина». «Рибалки Сааремаа». 
14.00 — Зустрічі на радяїь. 
ській землі. 14.15 — Кон
церт-вальс. 14.55 — Дитячий 
гумористичний кіножурнал 
«Єралаш». 15.05 — Докумен
тальний телефільм «Життя 
на землі». (Англія). 4 серія. 
16.00 — Новини. 16.05 —
Кіноафіша. 17.00 — «Неза
бутні дні». Передача про 
VIII Міжнародний конкурс 
ім. П. Чайковського. 18.00.— 
Міжнародна панорама. 18.45 
— Мультфільми. 19.25 —
Новини. 19.35 — Фільм «Лю
бов'ю за любов». 21.00 —
«Час» 21.45 — Ігри Доброї 
волі. Вільна боротьба. Вод
не поло. Спортивна гімнас
тика. 22.50 — Чемпіонатові-' 
ту з баскетболу. Чоловіки.
23.30 — Щоденник Ігор доб
рої волі. 23.45 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.40 — 
Сьогодні — День рибалки.
11.20 — «Інтсрклуб». Кіро
воградське вище льотне 
училище цивільної авіації. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 12.15 — 
«Товариш». Передача для 
старшокласників. 13.00 —
Новини. 13.15 — Доброго 
вам здоров’я. 13.40 — Цир^І 
нова програма. 14.15 — -Ди- 
восвіт». Конструктори жи
вих клітин. 14.55 — «Літера-' 
турна карта України». 
С. Степняк-Кравчинський на 
Кіровоградщпні. (Кірово
град па Республіканське те.- 
лебачения). 15.30 — Село і 
люди. 16.00 — Слава сол
датська. 17.00 — Натрусим 
кінозал« 18.20 — Концерт 
радянської пісні. 1900 —
Актуальна камера 19.35 —' 
Гармонія, музична програ
ма. 20.00 — Футбол: «Шах
тар» — «Динамо» (Тбілісі), 
2-й тайм. (Донецьк). 20.45
На добраніч дітиі 21.00 — 
«Час». 21.45 — 1 любов, і 
шана.
Д ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — До Дня рибалки. До
кументальні фільми. 9.00 —' 
Російська мова. 9.30 —:
- Грай, гармонь*. 10.20 -?•
Програма Литовського те
лебачення. 12.00 — Розпові
дають наші кореспонденти.
12.30 — Ігри доброї волі. 
Вільна боротьба. Бокс. 15.25
— Світ і молодь. 16.00—Ігри 
доброї волі. Гандбол. Теніс. 
17.00 — Телефільм «Ставка, 
більша за життя». 18 серія. 
«Розшукується группенфкр 
рер Вольф». 17.55 — Кон
церт майстрів мистецтв. 
19.00 — Ігри доброї воЯр 
Водне поло. Стрибки у 'feV 
ду. 19.45 — Вечірня казка. 
20.00 — Ігри доброї волі. 
Спортивна гімнастика. ВІль* 
на боротьба. 21.00 — - Час».
21.45 — Телефільм «Пути
на». 1 1 2 серії
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технік-техиолог, слеціа- ! 
лізації: технологія борош- і 
няно-круп’яиого виробки-1 
цтва (приймають осіб з 
освітою за 8 класів), тех- І 
нологія комбікормової'^^ 
виробництва (приймаюіЖ 
осіб з освітою за 10 кла
сів); технологія зберіган
ня і переробнії зерна (на
вчання — заочне).
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