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НАЗУСТРІЧ і 
З' ЇЗДУ І

ДОВІРИЛИ
І
НЕ ПОМИЛИЛИСЯ

Коли в 1983 році з мо
лодих робітників інстру
ментального цеху була 
створена бригада - слюса
рів, багато хто ставив під 
сумнів правильність цього 
Лкіешія. І для цього були 
"Жс-тави. Адже бригада 
створювалася на найбільш 
відповідальній ділянці: на 
виготовленні твердосплав
них автоматичних штампів. 
Однак, тодішній началь
ник цеху 1. Д. Псьол вирі
шив, що довір’я до моло
ди породить високу відпо
відальність.

Очолив бригаду моло
дий комуніст В. Липкій. І 
хлопці довели, що їм під 
силу складна продукція. 
Неодноразове бригада пе
ремагала в соціалістично
му змаганні серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів заводу. А слюса
рю - інструментальнику 
С. Горба тюку, навіть на 
думку кадрових робітни
ків, нема сьогодні рівних 
на дільниці.

Більшість хлопців бе
руть активну участь у гро
мадському житті підпри
ємства. Так, С. Димов об- 
рау^і членом цехового 
ког^сгу, а колишній ком
сорг бригади С. Горбатюк 
в нинішньому році обра
ний профгрупоргом діль
ниці. Тож, не дивно, що 
саме в,цій бригаді на звіт
но-виборних комсомоль
ських зборах народилася 
ініціатива провести ударну 
трудову вахту під девізом: 
«XX з'їзду ВЛКСМ - 20 
ударних декад».

У бригади є всі підстави 
стати переможцем у со
ціалістичному змаганні, 
присвяченому комсомоль
ському з'їзду. Вони по
стійно виконують планові 
завдання по випуску то
варної продукції на 107,5 
процента, норму виробітку 
ла 167,3 процента. Велика 
увага в бригаді приділяє
ться якості продукції.

Ініціатива бригади слю- 
саріЕ^іаходить підтримку 
в А/Язвському райкомі 
комсомолу і була схвале
на на засіданні бюро.

Є. ТКАЧОВ, 
єенретар комітету ком
сомолу заводу радіо- 
виробів.

м. Кіровоград.

ПО ЛІНІ! ДРУЖНІХ
у нашій області перебував дитячий ансамбль танцю Будинку культури імені Бла- 
гоєва : олбухінсьної окружної раді: профспілок (НРБ). За п’ять днів болгарські 
гості ^алн стільни оисТупів, зустрічей, поїздок, що іншим разом на них потрібно 
Оуло б кілька тижнів. Колектив танцював на сценах обласної філармонії, будин
ку культури заводу радісвиробів, Палацу нультури шахти «Світлопільсьна» 
(Олександрія), Палацу культури імені Леніна виробничого об’єднання «Дніпро- 
енергсбудпром» (Світловодсьн), виступав на відкритті свята «Вересневі самоцвіти».

Діти зустрілися з працівниками обкому комсомолу, викладачами та учнями 
музшколи □ Олександри, учасниками хореографічного ансамблю «Пролісок» Кі
ровоградського Палацу піонерів та школярів імені В. І. Леніна. Господарі влаш
тували гостям екскурсії по Олександрії, по Світловодську з відвіданням ГЕС та 
Кіровограду з відвіданням музею №. Л. Кропивницького; побували вони і в Пав- 
лі<‘»Й?нуфріївсьиого району в музеї В. О. Сухомлинсьного та в Кіровоградському 
ви і-, Ялу льотному училищі цивільної авіації, де ознайомилися з експонатами 
місцевого музею космонавтики й авіації.

ЗВ'ЯЗКІВ
шю Будинку культури І__ :
(НРБ). За п’ять днів б<

£ О. ТКАЧЕНКО. <
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ЧИМ ЗАЯВИТИ
ПРО СЕБЕ?

професійної
»а заводі 

всі бажаю-

У конкурсі 
майстерності 
брали участь 
чі — на те він і конкурс. 
А перемогли молоді ви
робничники: серед тока
рів — Леонід Рудич, се
ред фрезерувальників — 
Олександр Молчанов.

Своє змагання робіт
ники Світловодського за
воду чистих металів імені 
50-річчя СРСР присвяти
ли Дню машинобудівника, 
який відзначатиметься 28 
Вересня.

Досить складну деталь 
Леонід Рудич виготовив 
найпершим, перекривши 
планове завдання на 100,7

КРОКУЙ у квітах,
ВЕРЕСНЕВЕ СВЯТО!
На хуторі Надії пісні 

звучали з самого ранку. 
Сюди один за одним при
бували автобуси з райо
нів області, в яких праців
ники партійних, радянських 
органів, закладів культури, 
учасники художньої само
діяльності приїздили на 
відкриття традиційного 
осіннього театрального свя
та «Вересневі самоцвіти».

Чіткого забарвлення ни
нішньому святу надав дру
гий Всесоюзний фести
валь народної творчості, 
який визначив напрям ре
пертуарних пошуків теат
ральних колективів. Все 
більше керівники аматор
ських театрів звертаються 
до п’єс, які відтворюють 
боротьбу за встановлення 
Радянської влади, подвиг 
народу в грізний час, коли 
доводилося зі зброєю в 
руках відстоювати завою
вання соціалістичної ре
волюції.

До пам'ятника І. К. Кар- 
пенку-Карсму лягають кві
ти. Присутніх на святі віта
ють учителька середньої 
школи № 11 міста Кірово
града, делегат XXVII з'їз
ду Компартії України С. Л. 
Малєцька, заслужена ар
тистка УРСР актриса Київ
ського драматичного те
атру ім. Франка М. О. Кро- 
пиеницька, учителька з 
Полтави А. Д. Кобікова, 
професор Київського ін
ституту театрального мис
тецтва імені Карпенка-Ка- 
рого Л. К. Білецька, пред
ставник Одеського відді
лення Українського теат
рального товариства, про
фесор П. 7. Маркушеє- 
ський, робітник заводу 

процента. Вправності на
був молодий токар вже на 
підприємстві; а до цього 
було навчання в Кірово
градському машинобудів
ному технікумі, служба в 
лавах Радянської Армії. 
На заводі він п’ятий рік, 
три з них працював май
стром; але нещодавно по
просився токарем — знав 
про потребу в робочих ру
ках у металообробннків, І 
в день конкурсу вкотре 
підтвердив свою високу 
майстерність.

Ровесник Леонідові Гі 
переможець конкурсу се
ред фрезерувальників під
приємства комсомолець.

драматургії 
земляків та тих, хто 
час жив у наших 
Лягають дубові він- 
портретів Кропив-

Піщаного 
кіровоградських 
культури імені

«Червона зірка» учасник 
художньої самодіяльності 
Б. С. Шаманський, дирек
тор будинку культури іме
ні Благоєєа з міста Толбу- 
хіна (НРБ) Нікола Ілісв.

Потім на майданчик пе
ред пам’ятником І. К. Кар- 
пенку Карому виходять 
юні танцюристи — учас
ники дитячого танцюваль
ного колективу «Пламиче» 
з Тслбухіна. Починається 
художня частина. Бона по
будована на 
наших 
у свій 
краях, 
ки до 
ницького, Карпенка-Каро- 
го, Старицьксго, /Аиколи 
Куліша, Микитенка, Япон
ського. З уривками з ви
став виступили аматори з 
Новоукраїнки, 
Броду, 
Палацу
Жовтня, педагогічного ін
ституту, будинку культури 
імені Калініна. У святковій 
програмі взяли участь та
кож заслужена артистка 
УРСР Валентина Паюхіна, 
духовий оркестр та ор
кестр народних інструмен
тів Кіровоградського му
зичного училища, народ
ний самодіяльний ан
самбль пісні і танцю «Вес
на» будинку культури іме
ні Компанійця обласного 
центру.

«Вересневі 
вирушили в дорогу, 
пройдуть містами і 
ми Кіровоградщини, 
дарують трудящим 
дість зустрічі з мистец
тво/»!.

самоцвіти»
Вони 
села- 

по- 
ра-

К. ПЕТРЕНКО.
Кіровоградський район. 

Олександр Молчанов. Хо- 
ча свою деталь — скобу— 
здав другим, але виріб бу. 
ло атестовано за відмін
ною якістю, такі ж відгу
ки були й про рівень його 
теоретичної підготовки — 
ось чому пальму першості 
було віддано саме йому. 
Перемога не була випад
ковістю: ще учнем фре
зерувальника у 1976 році 
починав він тут свою тру
дову біографію, а після 
служби в армії продовжу, 
вав удосконалювати вмін
ня за своїм же верстатом. 
Член комсомольського бю
ро цеху, депутат міської 
Ради народних депутатів, 
Олександр Молчанов під
тверджує присвоєне йому 
звання кращого молодого 
фрезерувальника заводу.

с. тишко.
м. Світловодськ.

Володимир Олейникос — машиніст локомотива станції Гайворон, кандидат у чле
ни КПРС. За шість років у його робот! не було жодної аварії, бодай незначної по
ломки. Володимир — громадський інспектор з техніни безпеки руху, а це свідчить 
про висону вимогливість, у першу чергу, До себе. З початну рону молодий заліз
ничник заощадив майже 1000 кілограмів пального лише за рахунок відмінного 
знання профілю дороги, будови й обслуговування локомотива, використання його 
експлуатаційних можливостей у певному об’ємі. Він — депутат районної Ради 
народних депутатів.

На знімну: машиніст локомотива Володимир ОЛЕЙНИКОВ.
Фото В. РУДЕНКА.

м. Гайворон.

Школяр
за пультом дисплея

Усе сміливіше і швидше 
бере розгін електроніка, усе 
впевніше лежать пальці 
хлопців і дівчат на пультах 
обчислювальної техніки.
Цілком пропорційно вгасан
ню суперечок навколо 
шкільної комп’ютеризації 
порушувалося питання прак
тичного беку справи.

Одними з перших на Кі- 
ровоградщині вирішили до
помогти школярам у ви
вченні обчислювальної тех
ніки на Олександрійському 
електромеханічному заво
ді. На підприємстві було 
створено клас основ обчис
лювальної техніки та інфор
матики, де досвідчені фа
хівці під керівництвом О. С. 
Богатирьова вчать учнів 
середньої школи № 1
комп’ютерної справи. У кла
сі є два пристрої підготовки 
та контролю даних на пер
фокартах, ще два прилади 
підготовки даних на маг-

АНОНС

Премії 
на янтарному полі. 
Що за ними?

ТО ОНУФРПВСЬКОМУ 
районі площі під зер

новою кукурудзою ста
новлять 6613 гектарів. На 
сьогодні її скошено більш, 
як на половині площ.

Колгосп імені Комінтер
ну. Ще недавно згідно 
зведень райагропрому про 
збирання кукурудзи на 
зерно тут відставали. А не 
сьогодні-завтра качанисту 
буде впорано на всіх від
ведених площах. До речі, 
в числі перших у районі...

Того дня в правлінні 
колгоспу, на полях і фер
мах, інших виробничих ді

ЗА РЯДКОМ
РЕФОРМИ

нітній плівці, два реєстра
тори виробництва та дис
плей. Школярі отримують 
перші дані про обробку ін
формації, знайомляться з 
алгоритмами. На другому 
етапі навчання вони освою
ють практичні навики в за
лі машинних носіїв інфор
мації. Наступний етап про
ходить в машинному залі 
великих електронно-обчис
лювальних машин, де вчать
ся працювати безпосеред-. 
ньо як оператори.

...У цьому класі навчаю
ться учні 9—10 класів. Спо
чатку школярі освоюють 
арифметичні та логічні ос
нови обчислювальної техні
ки, систему числення, зна
йомляться з програмуван
ням, з алгоритмічною мо
вою та технологією оброб
ки інформації на ЕОМ. На 
другому році навчання ви
вчають операторне обслу
говування ЕОМ і основи 
числового програмного уп

лянках панував піднесений 
настрій. Районна газета 
«Соціалістичне село» пові
домила: «Переможцем об
ласного соціалістичного 
змагання за збільшення 
виробництва і закупівель 
продукції тваринництва в 
зимовий період 1985—1986 
року серед господарств 
визнано колгосп імені 
Комінтерну Онуфріївсько- 
го району.

Далеко за межами ра
йону відомі успіхи ком
сомольсько - молодіжної 
тракторної бригади № 1 
А. І. Литвина — неодно
разового переможця об
ласного соцзмагання. Сьо
годні польова летучка 
«МК» розповідає про хід 
кукурудзозбирання в КМК 
цієї тракторної.

{Матеріали польової 
летучки «Молодого ко
мунара» читайте на 2-й 
стор.}.

равління технологічного об
ладнання.

Паралельно із заводським 
у школі створено дисплей
ний кабінет на 11 робочих 
місць. Після закінчення на
вчання у 1987 році перші 32 
учні разом з атестатами про 
закінчення середньої шко
ли одержать посвідчення 
оператора ЕОМ.

Вже зараз готуються ре
зерви в молодших класах. 
Для них відкрився спеціаль
ний гурток. Зараз гостро 
постало питання нестачі ви
кладачів, гому що інжене
ри підприємства повинні 
проводити заняття за раху
нок свого робочого часу. 
Дирекція школи знайшла 
вихід: запросила спеціаліс
та Харківського інституту 
радіоелектроніки. В неда
лекому майбутньому, по
ряд з вчителями фізики, хі
мії, літератури будуть ви
кладачі ще не звичного для 
школи предмету — елек
троніки.

С. ГАВРИЛЕНКО, 
студент факультету 
журналістики Київсько
го державного універ
ситету імені Т. Г. Шев
ченка.
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«Молодий комунар»

ПОЛЬОВА. ЛЕТУЧКА «мк»

ЩО ЗА НИМИ?
Йде змагання

СЕКРЕТАР ПАРТКОМУ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
КОМІНТЕРНУ
О. І. ТАРАН:

У перемозі в облас- 
соціалістичному зма- 
за проведення зи- 
е вагомий внесок

йому 
гайні 
мівлі 
наших кормозаготівельші- 
ків, кукурудзоводів, які 
торік заготовили вдосталь 
кормів. Висока відзнака, 
ми вважаємо, це — аванс. 
Закріпити успіх — так 
тільки так ставиться і 
тання вже сьогодні.

Тому й зрозуміла 
особлива увага до 
кукурудзозбирання. 
завжди, великі надії 
безпідставно покладаємо 
на КМК бригади Литвина. 
На кукурудзяному полі 
нині багато його членів, 
які збирають і відвозять 
качани. А подрібнене ба
дилля транспортують во
дії автогаражй.

Для вмілої організації 
соціалістичного змагання 
в полі правління колгоспу, 
партійна 
кріпила 
іцами 
кому господарства Мико
лу Васильовича Вспгерен- 
ка. Як правило, він зна
ходиться біля агітвагоїі- 
чика. Але будь-яка полам- 
ка, затримка — Веіігсрен- 
ко б'є на сполох, вживає 
заходів для оперативного 
усунення недоліків.

Тепер найголовніше: про 
організацію соціалістично
го змагання. За умови що
добового виконання вста
новленої норми па зби
ральний агрегат кожен екі
паж одержує премію від 
30 до 50 карбованців. Ці 
матеріальні стимули за
тверджені па спільному 
засіданні правління та 
профкому колгоспу. Крім 
цього, щодня підбиваємо 
підсумки змагання і пере
можцю вручаємо перехід
ний. Червоний прапор.

і 
пи-

наша 
ходу

Як 
не

за-організація
за цими пло- 

голову проф-

у Леоніда Лаврика
ГОЛОВА ПРОФКОМУ
ГОСПОДАРСТВА
М. В. ВЕНГЕРЕНКО:

— Гримаю в руках що
денний інформатор. Тут 
добре видно, що вчора всі 
три комбайни попрацюва
ли непогано, доведені зав
дання перевиконали. Так, 
комбайнер «Херсонця-7» 
комсомолець Леонід Лав- 
рнк упорав 6,1 гектара. Та
кож на
Петро» обробив 4,5 гекта
ра. Ну, ’
більшу площу скосив до
свідчений М. Т. Бухикало: 
на «Херсонці-200» — 12,7 
гектара. Отже, всі хлопці 
перевиконали норму і от 
римають премії.

Перехідний Чсрвоїцін 
прапор учора отримав 
Льоня Лавркк. Але, схо
же, сьогодні справжній бій 
йому, дасть М. Т. Бухика
ло. Серед водіїв хорошою 
роботою відзначаються 
молоді Володя Ключка 
Сашко Беляєп та досвідне- 
ний В. Г. Кривопл яс.

Техніки, закріпленої за 
комбайнами, вистачає. 
«Херсоиці-7» для відвезен
ня подрібненого бадилля

«Херсоиці-7» М. М;

і як належить, нан-

«Що він 
заробить?»...

обслуговують по дві маши
ни, «Херсонець-200»—три. 
Достатньо і тракторних 
візків для відвезення ка
чанів. Але така наявна 
кількість техніки забезпе
чить безперебійну роботу 
лише при безвідмовній дії 
усіх ланок комплексу ро
біт.

Тут, біля агітвагоичика, 
розмістився силосний «кур
ган». Саме сюди звозиться 
подрібнене бадилля. Трак
торами Т-74 воно щільно 
утрамбовується. Для якіс
ного зберігання силосу 
незабаром засіємо курган 
озимим житом, створивши 
таким чином своєрідну, 
але надійну кірку. А взим
ку, будь-ласка, — чудовий 
силос...

виправдовують
ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ 
ГОСПОДАРСТВА
П. Т. КУЧЕРЕНКО:

— Протягом останніх ро
ків застосовуємо в основ
ному два гібриди: «крас- 
нодарський-ЗОЗ» і «дніп
ровський-270». Неодночас
не дозрівання забезпечує 
поетапність збирання. До 
того ж, ці два гібриди — 
більш-менш посухостійкі. 
Словом, «Краснодарський» 
і «дніпровський» прижили
ся на наших землях непо
гано.

І все-таки найголовні
шим для агрономів була,є 
і буде культура землероб
ства. На жаль, районні 
служби не допомогли нам, 
як це їм належить, із вне
сенням органіки. Нічого, 
управились самі. Внесли 
під кукурудзу по 50—60 
тони органіки на гектар 
(спеціалісти рекомендують 
не менше 30—40). Та й по
передник у кукурудзи був 
непоганий.

Хоч і займаємо друге 
місце в районі по урожай
ності, не зовсім задоволе
ні віддачею гектара. Гли
бокий аналіз господарю
вання по закінченні осін
нього комплексу робіт до
поможе врахувати упу
щення для одержання 
майбутнього вагомого вро
жаю.

Без затримок
КОМБАИНЕР
ЛЕОНІД ЛАВ РИК:

і

— Я працюю в трактор
ній бригаді А. І. Литвина. 
Раз бригадир довірив ме
ні трудитись па косовиці 
кукурудзи, то хай буде 
впевнений: не підведу.

Усі мп починаємо робо
ту о восьмій ранку. Глу
шимо ж мотори о двадця
тій, коли починає сутеніти. 
Смачні обід і вечерю при
возять вчасно. Але, якщо 
чесно, обідню перерву не 
розтягуємо.

На жаль, є втрати кача
нів. і хоч знаю, що нам 
допоможуть учні серед
ньої школи, підберуть) але 
намагаюся звести втрати 
до мінімуму.

Якщо скажу, що легко 
працювати — скажу не
правду. Так, важкувато. 
Але ж ми працюємо па 
підряді, де чітко діє прин
цип: один за всіх, а всі за 
одного. Це нас і підганяє 
в роботі...

А бадилля
hs зважуємо...
ВОДІЙ
ВОЛОДИМИР КЛЮЧКА:

— Займаюсь перевезен
ням подрібненого, бадил
ля. Відстань від загінок до 
«кургану» невелика, всьо
го 1,5—2 кілометра, тому 
з напарником встигаємо 
за нашим комбайнером 
Леонідом Лавриком.

Бригадний метод орга
нізації праці, за яким ор
ганізована робота екіпа
жів, виключає можливість 
несумлінної роботи. На 

ваговій качани зважуються.
Ну, а подрібнене бадил

ля, не зважуючи, (зверніть 
на це увагу. — А. Б.), ве
земо до «кургану». Вагу 
його визначили контроль
ним зважуванням одного 
навантаженого ГАЗ-53. 
Думаю, цс правильно- ад
же довелося б робити чи
малий «гак» до вагової. 
Економимо час.

І темпи, і якість
ЗАВІДУЮЧИЙ 
ВІДДІЛОМ 
сільського 
ГОСПОДАРСТВА 
РАЙКОМУ ПАРТІЇ 
П. О. КИРИЛЕНКО:

— Протягом трьох ос

таиніх років площі під

зернову кукурудзу в ра-

йопі залишаються майже

незмінними. Піші темпи

кукур уд з оз б и р а п н я з а га-

лом по району нас влаш

товують.

Темпи темпами, але не 
треба забувати і про вро
жайність, і про якість. Не
погані показники у колгос
пах імені Леніна. «Шлях 
Леніна», імені Комінтерну, 
«Путь Октября». Тут чіт
ко засвоїли, що успіх за
лежить як від високої 
агротехніки полів, так і 
високої організації зби
ральної кампанії.

На жаль, є господарства, 
які своїми 
нівелюють 
рудзоводів 
стосується, 
госпів імені Кірова та іме
ні Ілліча. Основна причи
на цього вже починає на
бивати оскомину — низь
ка культура землеробства. 
Треба закинути спеціаліс
там цих господарств — не 
думають вовн наперед, 
мало проявляють ініціати
ви для виправлення ста
новища.

Згідно взятих зобов'я-

результатами 
здобутки куку- 

району. Це 
зокрема, кол

, заиь до 6 жовтня мп по-

виніїі повністю впорати 

качанисту. Для цього що-

дия треба звільняти площі

під кукурудзу не менш, як

на 200 гектарах. Щодсн-- - —. * ■ - ... ...
ний аналіз зведень рай

агропрому дає вагомі під-

стави вірити, що слова

свого дотримаємо.

КОМЕНТАР КОРЕСПОН
ДЕНТА. Загалом, органі
зація кукурудзозбирання 
в колгоспі імені Комінтер
ну на хорошому рівні, і 
все-таки... Так, не обі
йшлося без «але»...

^ИТУАЦІЯ! Простуючи

загінкою, «Херсонець-

7» видавав у тракторний

візок качани, а подрібню-

зач подрібнене ба-

дилля... у повітря. По-

дрібнена маса — не на-

чан, її не підбереш.

За кермом «Херсонця-?» 
буз досвідчений механі
затор М. М. Петров.

У чому ж справа? Вияв
ляється, біля «кургану» по- 
рзазея трос, яким вигор
тають силосну масу з ма
шин. Тому обидва молоді 
водії — комуніст Олек
сандр Беляев та Іван Ли
сенко, які обслуговують 
комбайн М. М. Петрова, 
затримались. Останній ви
рішив не чекати...

Нехарактерний штрих? 
Так, можливо. Але здиву
вало, що а господарстві 
є «заробітчани», що накру
чують гектари на шкоду 
якості. Та ще більше зди
вували очевидці, які не 
зупинили горе-механізато- 
ра. Більше того, знайшов
ся і такий, що 
«Правильно, а що 
робить?»...

Мене заспокоїли
ним: «У нашому колгоспі 
корови не будуть голод
ними». Без вагань готовий 
у це повірити. Але...

Щоб не було усяких 
«але», думається, треба 
відкоригувати умови соц- 
змагання, подбавши про 
якість робіт. А діям М. М. 
Петрова, віриться, буде 
дано принципову оцінку.

Того ж дня ми разом із 
заворгом РК ЛКСМУ 
Олександром Пітенком по
бували і в колгоспі імені 
Леніна. Там усього понад 
сто гектарів товарної 
курудзн (вся інша — 
ридна) і урожайність 
найвища по району,
про досвід камбурлеївських 
механізаторів довідатись 
не вдалося. Лише... з до
помогою блокнота уточни
ла прізвища молодих ку- 
курудзоводів секретар 
комсомольської організа
ції Н. Груніна. «От якби 
ви у хлібні жнива приїха
ли...», — розписується На
талія в тому, що вона «не 
в курсі».

А що райком комсомо-

кинув: 
він за-

втіш-

ку- 
ГІб-

Але

лу? На жаль, тут теж не

володіють обстановкою.

Лише після приїзду корес-

пондента почалось уточ-

нювання ДЕ, ХТО І ЯК

нраціоє на кукурудзозби-

ранні. Про заходи мораль

кого І матеріального за

охочення молодих механі-

заторів під час осінньо

польового комплексу, зо

крема, на збиранні куку.

рудзи, не могло бути і мо

ви...

Матеріали польової 
летучки «МК» підго
тував А. БЕЗТАКА. 

Онуфріївський район.
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на кого і для чо- 
осто гово-

по-сскрсту
з дитинства 
у художній 

самодіяльності, в студент
ські роки також. І зараз, 
коли він виходить говорити 
перед аудиторією, йому 
все одно доводиться бути 
актором. Бо це необхідно, 
як вважає вій. Лектор, як 

сцені, повинен 
як він вн-

ОЦІНЯТЬ

цюватн (спочатку лікарем- 
інтерном) у Знам’янську 
центральну районну лікар
ню. Відразу ж одержав 
комсомольське доручен
ня: проводити політінфор- 
мації в терапевтичному 
відділенні. Але сказати 
«одержав» не зовсім точ
но, скоріше взяв, бо дору
чення це було якраз до ду
ші. Олександр давно ціка
вився міжнародними по
діями. Тижневик «Аргу
менты и факты» мав зав
жди під рукою. Він відчу
вав, що вже може щось 
розповісти й іншим.

Згодом Олександра Ста- 
ростенка обрали секрета
рем комсомольської орга
нізації лікарні. Молоді тут 
багато. Зараз, наприклад, 
110 комсомольців. Різні 
вони, ці молоді люди. В 
переважній більшості, як 
говорить Олександр, ма
ють добру, хорошу підго
товку. Тільки от інколи бу
вають якісь аморфні, мало 
чим цікавляться. І комсорг 
пробував зацікавити. ГІого 
подіті нформації поступо
во ставали лекціями. Чіт
ко накреслився напрямок: 
«Ідеологічна робота і мо
лодь». Навчання в універ
ситеті марксизму-ленініз
му допомогло зміцнити 
знання.

1 Іайулюблеиіша аудито
рія Олександра — школя
рі й учні училищ.

— Якраз у ньому віці 
людина повинна одержати 
правильну ідеологічну 
кладку. — твердить 
ЛИДИЙ лектор.

Хто такі хінні, папки, 
чому не треба їх насліду
вати. Про це часто Олек
сандр розповідає юним 
слухачам. Звертається до 
тих. хто. перечіпаючись, 
щоб встигнути за 
зумілою модою, 
фарбує волосся в 
колір. вибриває
скроні. Щоб бути схожими

за- 
мо-

що

люди, спрямовувати свої 
зусилля на те, щоб його 
інформація дійшла до при
сутніх, стала зрозумілою і 
переконала.

Звичайно, коли г^л- 
рять про молодого 
ра, то додають слово «по
чатківець». А пцр Олек
сандра якраз навпаки: мо
лодий, але не початкую- 
чнй. Та й справді, Олек
сандр має досвід. Свої 
лекції проводить у формі 
бесід, ніяких паперів у 

не побачиш,
невеличких арку-

незро- 
наспіх 
рудий 

наголо

його руках 
окрім 
шів з цитатами і цифрами.

...Олександр складає до
кументацію на своєму ро
бочому столі. Можна ска
зати. що робочий день за
кінчився, та це тільки тео
ретично, а фактично він 
все ще продовжується.

— Знаєте, стомлююся,— 
якось ніби вибачаючись, 
зізнається Олександр.

Він не любить гучних 
слів, тому й не хотілося 
говорити про нього «від
дає себе роботі», ал^Ьісе 
ж варто сказати хоча^ге, 
що Олександр — завідую
чий терапевтичним відді
ленням Знам’янської цент
ральної районної лікарні. 
Серед підлеглих 16 ліка
рів. Різних за віком, ха
рактером. Треба мати 
що сказати їм усім, коли 
на тобі така відповідаль
ність.

Т о ж^О л о к е а н д р Івано
вич Старюстенко має всі 
підстави сказати, що часу 
у нього не вистачає. Але 
замість цього він мовив: 
«Ось знайду вільну годину 
і знову

Коли людина 
ходити час. то вона не го
ворить, що його немає, во
на живе п, діє в цьому 
часі.

3. ПШЕНИЧНІ 
м. Знам'янка.
На фото: О. І. СТА

РОСТ ЄН КО.
Фото В. ВіТОХіНА.

піду у школу», 
вміє зна-



і
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ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

КОЛИ МУЖНІЮТЬ сини
іОЯТЬ дві молоді 
жінки. Розмовляють 

Про особисте. Одна з них 
Говорить про свого сина. 
Ніби й з гордістю:

. —* ^ЙЙП^чив технікум. З 
відзнакою. Можна б було 
9 інститут йому. Та призва
ли з армію. Ходить оце та
кни схвильований, веселий. 
Вже все приготував у до
рогу. Я йому: «Чого тішиш
ся? Два роки пропаде. А 
Так став би вже студентом. 
Х.И ж у нас — відмінник, 
^портсмен завзятий, роз- 
рйДник — такого одразу 
йізьмуть в інститут. Хай 
ідуть інші, ті, що ледве до- 
ТЯгли до екзаменів, їх все 
одно нікуди не приймуть». 
А Син до мене: «Як ти мо
жеш, мамо, отак говорити? 
Кому ж, як не мені йти 
першому? Мене ж он і в 
училище військове реко
мендували. Я давно чекав 
цього дня — треба ж до
вести собі самому, на що 
здатний»... І де він цього 
навчився?.. Пропаде ж два 
роки...».

Гірко було слухати таке. 
Прикро було за матір. Вид
но Злкього, що в сім’ї про 
вих<З^К?яя сина, майбутньо
го воїна, думали зовсім 
Обмежено. Купували йому 
гарні костюми, дбали, щоб 
він був неголодний, сприя
ли, щоб були створені на
лежні умови для навчання. 
Йому весь час втлумачува

ли: ти повинен стати інже
нером, закінчити після тех
нікуму вуз. А син своє: 
«Спочатку попрацюю на 
заводі, відслужу в армії, а 
потім уже зроблю вибір 
остаточно».

В хлопця були хороші на
ставники в технікумі — вчи
телі, ветерани війни, які 
часто виступали на уроках 
мужності. Юнак відвідував 
спортивні секції, брав участь 
у воєнізованих спортивних 
іграх, виходив на старти 
ГПО. Хлопець пам’ятав: він 
передусім повинен викона
ти свій високий обов’язок 
перед Батьківщиною, стати 
воїном. Колишні фронтови
ки, офіцери місцевого гар
нізону говорили йому, що 
на армійській службі він 
ще більше загартує себе, і 
те, що він візьме в армії, 
залишиться на все життя: 
твердість характеру в до
сягненні мети, витривалість, 
громадянська мужність, рі
шучість. Головне — там, в 
армії, — він зміцніє духов
но. Може й не доведеться 
йому здійснити подвиг, але 
він буде готовий до цього.

Тож гордісно було за си
на. Але не за його батьків.

ЕЙ випадок може й не 
типовий. Однак про

нього згадую лише тому, 
що в сім’ї не завжди нада
ють належної уваги військо
во-патріотичному вихован
ню дітей. Передусім, це по

кладається на школу, гро
мадські організації.

Згадую члена підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак» Володимира 
Романовича Тиховського. 
Йому було лише п'ятнад
цять, коли він стояв на вар
ті біля сільської хати, де 
проходили перші комсо
мольські збори спартаків- 
ців Красногірки. А потім 
отримав доручення комсо
мольського ватажка під
пільників Люби Римар — 
розповсюдити листівки. 
Хлопчик взяв їх і нишком 
підсунув під папір, яким в 
крамниці обгортали цукер
ки. А решту розклеїв біля 
криниців — на цямринах. 
Небезпечно? Так. Мати й не 
знала спочатку, що її син 
серед підпільників. Однак 
він часто чув у хаті: «Ми 
повинні хоч чимось допо
могти партизанам, — занес
ти харч, одежу. Бо на них— 
наша надія — вони помете
ться фашистам за наші 
страждання...».

Командир бойової групи 
«Спартака» Михайло Громо
вий збирав для народних 
месників зброю. Мати, зви
чайно, з острахом дивилась, 
як Мишко переховує в хліві 
гвинтівки. Та тільки одне 
йому: «Будь обережним. Ти 
мені довірся. Я допоможу 
тобі. Я знаю, як допомогти 
тобі і твоїм хлопцям».

Ні, Володимир Тихов- 

ський, Михайло Громовий, 
всі спартаківці не вважали 
себе героями. Але вони 
таки були ними. Бо як гово
рив Горький, герой той, хто 
творить життя наперекір 
смерті, хто перемагає 
смерть. А красногірські 
патріоти робили все мож
ливе, щоб перебороти во
рога, щоб ПОМСТИГИСЬ ЇМ. 
Вони були нескоримими — 
ось Їх високе устремління. 
Це також подвиг.

Олександру Олексієнку, 
комсомольцю з села Сухо- 
дольського Долинського 
району, було вісімнадцять, 
коли став кулеметником. 
Він воював, як і всі його бо
йові побратими — рвався з 
бій, був там, де найважче. 
Він чув про подвиг Матро
сова, Гастелло, Космоде- 
м’янської. Він чекав вирі
шального — зробити все 
можлизе і неможливе, коли 
настане для нього хвилина, 
мить і він вибере для себе 
останнє, те, що до цього ще 
не вибирав—піде в огниво, 
з якого може й не вийти. 
За Батьківщину! Щоб вона 
жила! І настала та мить. 
«Другого липня першим 
форсував Березіну, підтри
муючи зі своїм відділенням 
піхоту. Особисто знищив у 
цьому бою понад 100 гітле
рівців. Коли вийшов з ладу 
його кулемет, Олексієнко 
взяв азтомат та сім гранат 
і першим стрибнув у воро

жі траншеї. Вивів з ладу 
станковий кулемет і знищив 
35 гітлерівців». Це рядки з 
нагородного листа Героя 
Радянського Союзу Олек
сандра Олексієнка, який 
все ж залишився живим в 
тому бою. Він вийшов з по
лум’я завдяки своїй хороб
рості і мужності, усвідом
ленню того, що він зобо- 
в язаний зробити задля ря- 
тунку інших. Так, так, усві
домленню. А що таке хо
робрість? «Це до кінця усві
домлена відповідальність». 
(П. Павленко).

Здійснив свій подвиг на 
афганській землі наш зем
ляк Герой Радянського Со
юзу Валерій Гринчак. Ви
ступаючи перед спортсме
нами в Долинській, він не 
говорив про свою особисту 
звитягу. Він їм своє, напут
нє: «Якщо ви пройняті ви
сокою вірністю Вітчизні, от
же готові на подвиг. Його 
вершина — в ту критичну 
мить. Але готуватись до неї 
ми маємо все життя. Бо ви
падковостей не буває, ви
падково не переможете 
чорну силу. Треба бути 
впевненими, треба знати, 
що ти здатний зробити на
віть неможливе», і він за
кликав юнаків гартувати се
бе духовно і фізично, вчи
тися доблесті. Учитися пе
редусім в своїх батьків і ді
дів, котрі пройшли тисячі 

кілометрів фронтових доріг 
і здійснили безприкладний 
подвиг, який возвеличив їх 
на весь світ.
' АМЕ тепер, коли у світі 

так неспокійно, кожен з 
нас має пам’ятати про 
пильність. І свою причет
ність до заповітнього — за
хисту Вітчизни. Наші сини 
повинні мужніти не лише в 
біді, коли настане час ви
пробувань. Кожному дове
деться в житті зробити мо
ральний вибір, що вимагає 
мужності. Так, як це зроби
ли наші воїни-інтернаціона- 
лісти в Афганістані, так, як 
поступили ті, хто гасив по
жежу в Чорнобилі.

Та не тільки охоплена вог
нем висота — те місце, до 
здійснюється подвиг. її ви
токи — від високої соціаль
ної активності, цілеспрямо
ваності в щоденному житті. 
Бо «Точне, — як підкреслю
вав М. І. Калінін, — при всіх 
обставинах, виконання своїх 
обов'язків — це також ге
роїзм».

І я радів за юнака, який 
після закінчення технікуму 
пам’ятав: він повинен вико
нати свій почесний обов’я- 
зок перед Батьківщиною. 
Він готувався до виконання 
цього обов'язку. Він мужнів, 
вибравши для себе мету. 
Він стояв перед обеліском 
Невідомому солдатові і за
питував себе: «А чи зможу 
повторити його, цього зви
тяжця?». Мужніння починає
ться з пам'яті. Світлої па
м’яті про тих, хто захистив 
наше Щастя. Тепер — наша 
черга.

М. ШЕВЧУК.

дла ляльки
Коли «радянська Са- 

доанта», «посол миру», як 
нарекли з перших же кро- 

> £Їв на американськії! зсм- 
і Лі Катю Личову, поверпу- 
I Лась додому, їй задали пи- 
' ікання: «У що граються 
І американські діти?». «Ман- 
| ЖЄ в ігри, що й ми,— 

відлов^» Катя. — Тільки 
називаються по іншому».

Каті повезло: нона по
знайомилась, так би мови, 
ти, з традиційними ігра
ми, в” які, вірогідно, гра
ють всі діти світу, — ре
зиночка, класики, салоч- 
КИ, «Розваги», котрі про
понує дітям американська 
Йромисловість. їй не пока
зали. І правильно зробили. 
Думаю, юний «посол ми
ру» не змогла б зрозумі
ли, для чого дорослі дяді 
і тьоті з дитинства вихо
вують у своїх синів і до
чок жорстокість, садизм, 
самі ниці інстинкти?

Не бачила, наприклад, 
Катя «лялькового набору»-, 
у комплект якого входять 
не плаття, шляпки або 
меблі, а мініатюрна гільйо
тина та інструкція, як цим 
знаряд^Ь правильно ко- 
рнстуваТ>£я. Треба аку
ратно вложнти ляльку, за- 
щібнути ремені. На очах 
дитини важкий ніж відсі
кає голову «жертви». В 
наборах, що коштують 
дорожче, вмонтовані тю
бики з червоною фарбою. 
Це щоб видовище вбивства 
виглядало більш ефектно.

А ось настільна гра, кот
ра має, так бн мовити, 
прикладне значення; ану 
спробуйте цілим і нсуш- 
коджепим потрапити із 
Брукліпа в Бронкс»» ко
ристуючись ВИКЛЮЧНО НЫО- 
йоркськнм метро. 1ІІ. фб- 
кус тут не в хорошому 
знанні заплутаних ліній і 
станцій пересадок «під
земки», хоча і воно не 
зайве. ^Перешкоди тут 
складй^Г На кожному 
кроці учасників гри підсте
рігає велика кількість бан
дитів і насильників. В ру

ках того, хто грає, — піс
толет. Головне, зуміти 
вистрілити першим. Умо
ви гри повністю відобра
жають становище, котре 
склалося в метро Нью- 
Иорка. Відомо, що цим 
видом міського транспорту 
користуються лише у край
ніх випадках. Бо саме тут 
щоденно відбуваються 
вбивства і пограбування.

До речі, за даними ор
ганізації «Міжнародна 
коаліція проти насильства 
у сфері розваг», об’єм про
дажу ігор, що рекламують 
жорстокість, зріс за остан
ні два роки на 350 про
центів. Причому, кожна 
п’ята із шести іграшок 
пропагує зброю і війну.

Недавно у Сполучених 
Штатах і Канаді з'явилась 
новинка, навколо якої рої- 
горнулась широка реклам
на кампанія. Гра називає
ться «Перевагою», ігрове 
поле являє собою карту 
світу, па котрій розташо
вані моделі танків, ядер
них ракет, фігурки солда- 
тіз. Падають на картон 
ігрові кості — і «третя сві
това війна» почалася. У 
боротьбі за «світове пану

вання» можуть взяти участь 
гравці від п’яти років.

Як засоби боротьби 
можна. використовувати 
«економічні санкції», «про
довольчу допомогу», «сили 
швидкого розгортання». 
Можна розв'язати «ядер
ний конфлікт» і розпочати 
«зоряні війни». Мета гри, 
як підкреслюється в ін
струкції, полягає в тому, 
щоб «підкорити світ», ви
користовуючи правильну 
стратегію.

Основний «противник*— 
це, звичайно ж, країни со
ціалістичного табору: про
ти них у грі передбачено 
використання ядерної і 
космічної зброї. «Підко
рення» держав Азії і Аф
рики. Близького Сходу і 
Латинської Америки до
сягається при допомозі 
засобіз економічного або

політичного тиску. Реак- 
цінні кола Сполучених > 
Штатів зустріли появу та- ;• 
кої «розваги» з захбплеи-> 
ням. Кинули навіть клич: > 
мовляв, придбання цієї > 
гри своїм дітям — обов’я- ? 
зок кожного стопроцент- > 
ного американця. |

— Граючи в «Перевагу», | 
наші хлоп’ята загартовую- | 
ться морально, — заявив $ 
журналістам один із мра- $ 
кобісів-мілітарисгів. — Ко- $ 
ли прийде час, вони змо- | 
жуть легко приймати не- | 
обхідні рішення, адже гра > 
допомагає ясно усвідом!!- £ 
ти. проти кого доведеться > 
Америці мати справу у З 
реальному житті, хто її | 
смертельний 
ворог...

Дорослим 
«промивають 
ка.ми брехні і антикомуніс- < 
тичпої маячні, ними заби- < 
то сторінки газет, журна- ; 
лів, телевізійні екрани.< 
Юні громадяни виховую- ; 
ться у ненависті до світу.; 
соціалізму, у дусі антико-; 
мунізму і антирадянщини ; 
при допомозі ігор та ігра-! 
шок, коміксів. ;

В. МИХАЙЛОВ.
За матеріалами бюлетня 
«Комсомольской правды». ;

її
і нещадний

американцям 
мізкн» пото-

’■
І
::5

$

«Парад насилля» провела японська поліція в цент
ральній частині Токіо з явною метою залякати пред
ставників антивоєнних і демократичних рухів. В ньо
му взяли участь біля сотні броневиків з потужними 
водометами для розгону демонстрацій та інфрачерво
ними приборами нічного бачення.

Це чергове свідоцтво стремління правлячих кіл Япо
нії підготувати репресивний апарат країни до дій в 
так званих «надзвичайних умовах».

На знімну: переодягнені в цивільний одяг по
ліцейські, □ тому числі жінки, відпрацьовують при
йоми «самооборони» і ближнього бою з «підривними 
елементами».

Фотохроніка ТАРС.

ЗМАГАЮТЬСЯ
СОНЦЕМОБІЛІ

Ралл! з участю автома. 
шин, котрі споживають со
нячну енергію, — такого 
ще не було. Організатори 
незвичайного автопробігу 
по шляхах Швейцарії ви
рішили, що настав час по
рівняти «ходові» якості різ
номанітних видів «соняч
них» автомобілів. Резуль
тати раллі перевершили 
найсміливіші сподівання. У 
пробігові взяли участь 90 
безшумних, не забруднюю
чих атмосферу, автомобілів 
із Швейцарії, ФРН, Фран
ції, США і Австралії. Пер
шою до фінішу прийшла 
машина, над зборкою якої 
піврону трудилися швей
царські студенти. На своє
му автомобілі майбутні ін
женери подолали за 8 го
дин 383 нілометри. Макси
мальна швидкість склала 
100 нілометрів на годину, 
середня — 49.

Сама машина зовні схо
жа на літак. Таку схожість 
їй придають дві криловид
ні панелі, на котрих сту
денти оозмістили сонячні 
батареї.

Організатори раллі пі
шли назустріч побажанням 
автолюбителів і нарівні із 
сонцемобілями у пробігові 
взяли участь машини з пе
дальним приводом. Адже 
вони також безшумні і 
шкоди від них немає при
роді ніякої.

(АПН).

Дй-ц ’ЗУ' Т/’У У.——

ЩО МОЖЕ ХУДОЖНИК
— Між нами, чоловіками. (Скульптура «Чоловік а 

циліндрі» — робота художнина по металу Г. Оракаус» 
каса). Прообразом її став старий міський художник. 

Фото Г. ШЛІБІСА. 
Фотохроніка ТАРС.
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А ЦІ Ц програма)
8 СО — «Час». 8.40 — Від

гукніться. сурмачі. 9.10 —
Ж. 11. Венцель. «Осінній ві- 
(гор>. Телевистава. 10.25 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Союз науки і пра
ці». Документальні фільми. 
15.35 — Грає квартет ДУДУ- 
кістів. 15.55 — Документаль
ний телефільм. 16.25 — Но
вини. 16.30 - Чого і чому? 
передача ДЛЯ дітей. 1/00 — 
Д ШостакоШіч. Зпір № 147 
«Останнє». Фільм-концерт.
17.45 — Робітничі збори.
18.45 — Сьогодні У світі. 
19.00 — Чемпіонат світу з 
шахів. Матч-реванш. 19.05— 
Мультфільм. 19.15 — Заслін 
нетрудовим доходам. 19.-15 — 
Новини. 19.50 — Телефільм 
і Батьки і діти». 2 серія. 
21.10 — «Час». 21.40 — Від
криття Днів болгарської 
культури в СРСР. Передача 
з Державного Великого те
атру Союзу РСР. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

«Автограф». , Закарпатський 
народний хор. 14.35 — «Сло- 
по — пісня». Павло Тичиїїа 
1 народна пісня. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — «Аіиопром: 
проблеми і пошуки». Облич
чям до неперспективного се
ла. 17.00 — «Пригоди каче
няти». Вистава для дітей. 
18.00 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.15 — «Агро
пром: проблеми, пошуки». 
Соціально-економічний роз-

ран. 9 клас. Російська літе
ратура. 12.10 — Художній 
телефільм «Угрюм-ріка» З
серія. 13.20 — Новини. 13.35
— Камерний концерт. 13.55
— «Журавлино пір’я». Ви-— «Журавлино пір'я».
става для дітей. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві- 
йочок. 16.30 — Республікан
ська фізико-математична 
школа. 17.00 — Г. Свиридов. 
Концерт для хору. «Пушкін- 
ський вінок», 17.45 — Екран 
пошани Українського теле-

А ЦТ (Гпрограма)
8.00 — «Час» 8.40 — 

кументальпий телег" 
9.10 — Світ і молодь 
Мультфільм. 10.15 —

д УТ
10.00 — Новини. 10.20 

Художній телефільм «Угрюм- 
ріка». 1 серія. 11.40—Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. 12.10 —
Доброго вам здэроз'я і-’40
— «Майстри гумору». М. Зо
щенко. 13.20—Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Теле
фільм «Любі мої земляки». 
16.50 — Народні таланти. 
17.20 — Вперед, орлята! 18.00
— Теленарис «Новий голо
ва». 18.30 — Народні талан
ти. Виступає (іюльклорно-ет- 
вографічннй ансамбль «Над- 
дніпрянка» с. Великої Ске
льової Світловодського ра
йону (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Новим технологіям — нову 
техніку». Із циклу «Дисцип
ліна поставок: міра відпові
дальності і честь підприєм
ства». 20.25 — Телефільм
«Біля порога нашого дому». 
20.15 — На добраніч діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожнії! телефільм «Угпюм-рі- 
ка». 2 серія. 23.00 — Новини. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Гоголівськимн шляхами». 
Науково-популярний фільм.
8.35. 9.35 — Ознайомлення з 
навколишнім світом 1 кл. 
8.55 — Геометрія для малю
ків. 9.05. 12.50 — Французь
ка мова. 9.55 — Науково- 
популярний фільм. 10.05 — 
Учням СПТУ. Ф Достосв- 
ський. «Злочин і кара».
10.35. 11.40 — Історія 6 кл.
11.05 — Шахова школа.
12.10 — Екран — учителю. 
Природознавство. З кл. 12.30
— Ботаніка 6 кл. 1.3.20 — 
Російське мистецтво XVIII от. 
Провінційний портрет. 14.10
— Життя О Островського.
15.20 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — «Для всіх 
і для коленого». Як зберегти 
врожай? 18.35 — . Д. Борт
нянський Концертна сим
фонія. 19.05 — <Аргументи 
проти упередження» Круг
лий стіл радянських і зару
біжних журналістів 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Но
вини. 20.20 — Ритмічна гім
настика. 20.50 — Докумен
тальний фільм. 21.00 —
«Час». 21.40 — Фільм «Ще 
раз про кохання». 23.15 -- 
Новини

воград). 20.45 — Па добра
ніч. дітиі 21.00 — «Час». 
21.40 — «Друзі хороші мої». 
Концертна програма. 22.35— 
Футбол-хокей 23.05 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Історія. 4 кл. 9.05. 
13.55 — Англійська мова. 
10.05 — Учням СПТУ. Фізи
ка. 10.35. 11.35 — Байки
І. Крилева. 5 кл. 11.00 —
Наука і життя. 12.00 — Ек
ран — учителю. Зоологія. 7 
кл. 12.25 — Природознав
ство. 2 кл. 12.45 — С. Акса
ков. Сторінки гкиття 1 твор
чості. 14.25 — Д. Шостако
вич. Сьома симфонія. Сто- 
£інки музики. Документи.

погади. 15.10 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
Про перехід на зимовий час. 
18.30 — Спортивна програ
ма: 1Х літня Спартакіада на
родів СРСР. Спортивна гім
настика. Кубок Федерації 
футболу СРСР. «Динамо» 
(Мінськ) — «Жальгіріс». Під 
час перерви — Вечірня каз
ка. 21.00 — «Час». 21,40 — 
«Образотворче ’мистецтво». 
Огляд. 22,25 — Із скарбниці 
світової музичної культури. 
Л. Бетховен. П'ята симфонія. 
23.00 — Новини.

А ЦТ (і програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 —
«Подорож... У подорож». На
уково-популярний фільм, 
9.20 — 39-й тираж «Спорт- 
лото». 9.30 — Будильник. 
10.00 — «Служу Радянсько
му Союзу!». 11.00 — Райко
ва пошта. 11.30 — Клуб ман
дрівників. 12.30 — Мав
шій кіоск. 13.00 — Сі.тлЧКа 
година. 14.00 — Сьогодні ♦- 
День машинобудівника. 14.16
— Коло читання. 15.00 — 
Дитячий гумористичний кі
ножурнал «Єралаш». 15.10 — 
«Потрібна ідея» Відповіді 
на листи телеглядачів. 16.05
— Новини. 16.10 — Виступ
артистів цирку. 17.30 —.
«Наш дім». Тележурналі. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільми.
19.15 — Новини. 19.20 — К1- 
нопанорама. 21.00 — «Час». 
21.45 — Футбольний огляд.
22.15 — Любителям опере
ти. 23.10 — Новини.
А УТ

10.00 — 
Ритмічна
— «Пісня 
Телефестнваль 
пісні. 11.35 — 
12.20 
лоти. 13.00

• До- 
«фільм. 
. 9.45— 

___ _______  ___ ?. Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50— 
Документальні телефільми. 
15.45 — Виступ оркестру на
родних інструментів. 16.10
— Новини. 16.15 — Росій
ська мова. 16.45 — Мелодії 
гір. 17.05 — Документаль
ний телефільм. 17.40 — Чем
піонат світу з волейболу. 
Чоловіки. Збірна Польщі — 
збірна СРСР. 18.25 — Науко
во-популярний фільм про 
шкідливість пияцтва. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів. 
Матч-реванш. 19.05 — Проб
леми — пошуки — вішення. 
19.55 — Новини. 20.00 —
Документальний телефільм. 
21.00—«Час». 21.40 — Фільм 
«Неймовірні пригоди італій
ців у Росії». 23.20 — Сьо
годні у світі. 23.35 — Кон
церт артистів болгарської

ФУТБОЛ

ЗА П'ЯТЬ ТУРІВ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 
МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:

Ян ми вже повідомляли, в четвер кіро
воградська «Зірка» на своєму полі пере
могла севастопольську «Атлантику» з ра
хунком 2:1. Ось які результати зафіксо
ване в решті матчів туру: «Динамо» — 
«Буковина» — 0:1, «Новатор» — «Стаха- 
новець» — 4:0, «Нафтовий» — «Кристал» 
— 3:1, «Спартак» — «Прикарпаття» — 
1:1, «Шахтар» Гор. — «Маяк» —3:1, «Шах
тар» Пг. — «Десна» — 1:1.

«Динамо» 
«Спартак» 
«Шахтар» Гор. 
«Прикарпаття» 
«Нафтовик» 
«Маяк» 
«Буковина» 
«Десна» 
«Шахтар» Гіг.
«Зірка» 
«Кристал» 
«Новатор» 
«Атлантика» 
«Стахановець»

Чергову гру 
ля в Іваио-Франковську. її суперник 
команда «Прикарпаття».

«Зірка» проведе 25 верес-

12 14 9 30-20 38
ІЗ 9 13 38-41 35
13 8 14 40-42 34
10 14 11 36-43 34
12 9 14 37-39 33
12 9 14 29-35 33
10 13 12 33-35 33
11 9 15 34-40 31
10 11 14 38-40 31
13 4 18 41-73 ЗО

7 13 15 43-61 27
6 12 16 23-44 24
7 6 22 27-54 20
6 6 22 26-53 18

внток сіл області. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.20 — Хокей: «Со
кіл» — «Автомобіліст». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Угрюм-ріка». З се
рія. 22.50 — Новині:.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Долина». Науково-популяр
ний фільм 8.35, 9.35 — Ос
нови інформатики і обчис
лювальної техніки; 10 КЛ. 
9.05, 13.40 — Німецька мо
ва. 10.05 — «Знайти свою 
орбіту». Науково-популяр
ний фільм 10.35. 11.40 — За
гальна біологія 9 к.і 11.05— 
Наш сад. 12.10 — Екран — 
учителю. Природознавство. 
4 кл. 12.30 — Поезія І Уткі- 
на і Д. Алтаузена. 13.10 — 
Твоя ленінська бібліотека. 
В. і. Ленін. «П.т.ітійна орга
нізація і партійна літерату
ра». 14.10 — Життя О. Ост- 
ровського, 15.10 -- Новини. 
18.00 — Новини. 18 20 — До
кумента л ьн и й те л ефі л ьм. 
18.30 — Музичний кіоск. 
19.00 — Сільська година. 
20.00 - Вечірня казка. 20.15
— Етика і психологія сімей
ного життя. 20.45 — Народ
ні мелодії. 21.00 — «Час». 
21.40 — Фільм «Хан Аспа- 
рух». 1 дерія. 23.00 — Нови
ни.

бачення. 18.00 — Міста і лю
ди. 18.30 -=■ Концерт. 19.00— 
Актуальна камера. 19.30 — 
Факти свідчать. 20.00 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Угрюм-ріка». 4 се
рія. 22,55 — Новини. 23.20 — 
Тележурнал «Старт».
А ЦТ (ІГпрограма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм
8.35, 9.35 — 0. Пушкін. «Ка
пітанська дочка». 7 кл. 9.05, 
12.40 — Іспанська ?лова.
10.05 — Улиям СПТУ. Істе
рія. Курс на колективізацію.
10.35, 11.40 — Етика і пси
хологія сімейного життя. 
9 кл. 11.05 — Російське мис
тецтво. Різьба і розг.пс по 
дереву. 12.10 — Тверезість— 
норма життя. 13.10 — Фільм 
«Кут падіння». І і 2 серії. 
15.25 — Новини. 18 00 — Но
вини. 18.15 — Ритмічна гім
настика. 18.45 — Спортивна 
програма. Чемпіонат СРСР 
з хокею! «Спартак» — «Кри. 
ла Рад:-; ЇХ літня Спарта
кіада народів СРСР. Спор
тивна гімнастика. Лід час 
перерви — 20.05 — Вечірня 
казка. 21.00 — «Час». 21.40
— «Хан Аспарух». 2 серія. 
23.00 — Новини.

естради. По закінченні 
0.10 — Чемпіонат світу 
шахів. Матч-рбванш.
А УТ

10.00 — 
Виробнича 
5. 10.35 —

Ö

Новини. 10.25 — 
гімнастика. Урок 
Шкільний екран.

7 клас. Музика. «М. Глінка і 
Україна». 11.05 — Музич
ний телефільм «Краю мій 
рідний». 11.40 Шкільний ек
ран.. 7 клас. Історія виник
нення і становлення Києва— 
столиці Давньоруської дер
жави. 12.10 — Художній те
лефільм «Угрюм-ріка». 4 се. 
рія. 13.25 — Новини. 13.40— 
Концерт Гуцульського- ан
самблю пісні і танцю. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — «Народні 
таланти». 16.45 — Культура 
російської мови. 17.10 —
Грас Державний російський 
оркестр народних інстру
ментів,імені Осйпова. 18.00
— «Неспокійні серця». Тре
тій трудовий. Студентські 
будівельні загони Кірово
градського педінституту іме
ні О. С. Пушкіна. (Кірово
град). 18.30 — У світі бале
ту. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Темп» Теле- 
радіопереклик з проблем на
уково-технічного прогресу. 
20.30 — День за днем. (Кіро-

Профілантика техзассбів 
республіки.

А ЦТ (І програма)
14.15 — Мультфільм. 14.30 

— Новини. 14.45 — Для всіх 
і для кожного. 15.15 — Кіно
афіша. 16.15 — Докумен
тальний телефільм «Афга
ністан. Правда і брехня про 
іслам». 17.15 — Новини.
17.20 — Про перехід па зи
мовий час. 17.35 — Фільм 
«Іван Грозний». 1 і 2 серії. 
21.00 — «Час». 21.40 — Усу. 
боту ввечері. Естрадна му
зична програма «За вашим 
проханням». 22.40 — Чемпіо
нат світу з волейболу. Чоло
віки. Збірна СРСР — збірна 
Куби. 23.25 — Новини.
А УТ

14.15 — Новини. 14.25 — 
Наука і час. 14.55 — «Казки- 
недоказкн». 15.15 
ричний об’єктив.
Компас
Концерт радянської 
16.40 — Сьогодні — 
пропагандиста. 17.25 — Сту
дія «Золотий ключик». 18.30
— Актуальна камера. 19.00
— Кубок СРСР з футболу. 
1/8 фіналу. «Динамо» (Київ)
— «Кяпаз» (Кіровабад). 20.45
— На добраніч, діти! 21.00
— «Час», 21.40 — О. Дуда
ров. «Вечір». Вистава, 
час перерви — Новин;.1.
А ЦТ (II програма)

14.10 — Виступає народ
ний самодіяльний ансамбле 
танцю «Горицвіт» Львівсько
го „ . -
14.25 — Клуб мандрівників.
15.25 — В гостях у
17.00 " .
ма. Чемпіонат 
нею. ЦСКА — «Сокіл»; ЇХ літ
ня Спартакіада народів 
СРСР. Бокс. Спортивна гім
настика. Під час перерви— 
20.00 — Вечірня казка. 21.00
— -Час». 21.40 — Фільм
«Океан». 23.05 — Новини

— Сати- 
15.45 - 

туриста, 16.15 —
пісні.
День

Під

медичного Інституту.
КІ'ЗКИ.

Спортивна програ- 
СРСР з хо-

Новини 10.20 — 
гімнастика. 10.50 
скликає, друзів», 

піонерської 
«Комп'ютер».

Письменницькі діа- 
____ ___ 2Э — Новини. 13.10
— Для старшокласників. «То
вариш». 14.00 — Доброго 
вам здоров'я. 14.30 —Мульт
фільм на замовлення. 15.30
— Село і люди. 16.00—Слава
солдатська 17.00 — Програ
ма «Братерство». 18.30 —
На арені цирку. 19.00 — Ак
туальна камера. 19,30 —
Сонячні -кларнети. 20.50 — 
На добраніч, діти! 21.00 —• 
«Час». 21.45 — Фільм 
навчу вас мріяти: 23.15»^ 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 
8.20 — Фільм «Океан». 9.45
— Російська мова. 10.15 —
Р. Шуман. Симфонія № 2 до 
мажор. 10.55 — Програма 
Українського телебачення. 
11.55 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. С. Та
неев. «Іоанн Дамаскііі». Кан
тата для хору і оркестру на 
слова О. Толстого. Твір № 1. 
12 30 — «Слідство ведуть 
ЗНАТОКИ». Телевистава «Під
пасок з огірком». 2 серія. 
14 05 — « Точка повернення». 
Про боротьбу з пияцтвом і 
алкоголізмом. 15.05 — Рек
лама. 15.10 — Розповідають 
наші кореспонденти. 15.40— 
«Тео Адам запрошує». Кон
цертна програма телебачен
ня НДР. 16.30 — Світ і мо
лодь. 17.05 — Москва. Всг 
линий зал консерваторії. На 
концертах Є. Кісіна. 19.00 — 
Очевидне — пеймовірпе. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
•— «Ровесник». Кіножурнал. 
20.25 — ЇХ літня Спарта
кіада народів СРСР. Син
хронне плавання. 21.00 —
«Час». 21.45 — Телефільм 
«Дивні дорослі».

- Фільм <Ä-
ІТИ: 23.1£яв

Редантор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

д ЦТ (1 програма)
(і.00 — «Час». 8.40 

кументальпий фільм. 9.00 — 
В. Гаврилів. Замальовки для 
фортепіано в чотири руки.
9.25 — Клуб мандрівників.
10.25 — Повний 14.30 —
Новини. 14.50 — 'Школа 
Завод. Сім’я». Документаль
ні Фільми. 15.35 — Фільм — 
дітям «Бродяги Півночі». 
16.50 — Новини. 16.55 —
Розповідають наші корес- 
пондсптп 17.25 — У кон
цертному залі — школярі, 
18.15 — Наука і життя. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
■Чемпіонат світу з шахів. 
Матч-реванш. 19.05 — Світ і 
молодь, 19.40 — Новини. 
19 45 — Телефільм «Батьки і 
Діти». З серія. 21.00—«Час», 
21.40 — Грає В. Ковтун 
(акордеон). 22.00 — Відбір- 
ковий матч чемпіонату Єв
ропи з футболу. Збірна 1с 
лапдії — збірна СРСР Г.' 
час перерви — 22.45 — Сьо- 
годні у світі. 23.45 — Чем
піонат світу з шахів. Матч 
рсппиіп.
А УТ

10.00 — Новини 10.20 — 
«Дисципліна поставок: міра 
відповідальності І честь під
приємства». 11.15 — Худож
ній телефільм «Угрюм-ріка». 
2 серія. 12.35 — «Дивосвіт» 
13.20 — Новини. 13.35 —

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

зинські народні танці. 9.15 
— Очевидне — неймовірне. 
10 15 — У концертному залі 
— школярі. 11.05 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
«Далеке — близьке». Доку
ментальні фільми. 15.25 — 
Мультфільм 15.35 — На
землі, в небесах і на морі. 
16.05 — Новини. 16.10 —
Концерт ансамблю «Мазов- 
ше». (ПНР). 1635 — «Поду
маємо разом». Відперта роз
мова з 10 «А». 17.30 -- Чем
піонат світу с 
Чоловіки. Збірна ____
збірна Японії. 18.15 — Агро- 
пром: ----- • '
18.45 
19.00 
шахів ____  ____ __ ч _
«Взаємодія». Про проблеми 
співробітництва соціалістич
них країн в галузі автомати
зації виробництва. 19.45 — 
Новини. 19.50 — Телефільм 
«Батьки і діти». 4 серія. 
21.00 — 'Час». 21.40 — «Ком- 

Під познтор Шостакович». До
кументальний телефільм. 
Частини 1 і 2. Під час пе
рерви - 22.35 — Сьогодні у СВІТІ.

Кіровоградський державний 
педагогічний інститут 
імені О. С. Пушкіна

До-

з волейболу, 
і США —

сьогодні і завтра.
- Сьогодні у світі.
- Чемпіонат світу з 
Матч-репанні, 19.05—

Про проблеми

А УТ
10,00 — Новини. 10.20 — 

Ліричні мелодії. 10.35 —
Шкільний екран 10 клас. 
Фізика. 11.05 — «Приємні
зустрічі». Музична кіпопро- 
грама. 11.40 — ШкІлЬннй ек-

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

На украинском языке.
------- ••• ■ ---- БК 00811.

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)
ТА БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Набір проводиться на такі спеціальності:
денна форма — українська мова і література. Фі

зичне виховання, англійська мова;
заочна форма — російська мова і література, педа

гогіка і методика початкового навчання.
Вступники подають такі документи:
Заяву на ім’я ректора.
Направлення встановленого зразка.
Характеристику, підписану керівниками підприєм

ства (військової частини), партійної, комсомольської 
1 профспілкової організацій, завірену печаткою.

Документ про середню освіту (оригінал).
Витяг із трудової книжки (книжки колгоспника), 

завірений керівником підприємства чн колгоспу.
Медичну довідку (форма № 086/у).
Шість фотокарток 3X4 см.
Вступники особисто пред'являють паспорт, військо-

вий квиток або приписне свідоцтво, а при зарахуван
ні — трудову книжку.

Прийом документів па денну форму навчання — 
з 1 жовтня по 16 листопада (для звільнених у запас 
із лав Радянськоі_Армії — по 15 січня), на заочну 
форму — по 25 вересня (для звільнених із лап Ра
дянської Армії — по 1 грудня)і.

Співбесіди на денну форму навчання — з 11 листо
пада до 25 листопада, на заочну — з 25 вересня.

Початок занять: денна форма — І грудня, заочна— 
1 жовтня.

Строк навчання: денна форма — 8 місяців, заочна— 
10 місяців.

ІІа підготовче відділення приймаються юнаки і дів
чата із закінченою середньою освітою із числа пере
дових робітників, колгоспників, звільнених у запас із 
лав Радянської Армії і Флоту, старших піопервожа- 
тих міських і сільських шкіл за направленням про
мислових підприємств, будов, організацій транспорту 
і зв’язку, геологорозвідувальних і топографогссде^кк 
них організацій, радгоспів, колгоспів, міжгосподар
ських підприємств і промислових об’єднань у сільсько
му господарстві, командування військових частин, 
загальноосвітніх шкіл, за рішенням загальних зборів 
і рекомендаціями партійних, комсомольських і проф
спілкових організацій. Рекомендовані на навчання 
повніші мати на час розгляду питання про направ
лення не менше одного року безперервного стажу на 
останньому місці роботи, а старші ліопервожаті — 
не менше двох років стажу роботи в школі.

Зарахування проводиться за результатами співбе
сіди. Довідки можна одержати в деканаті підготовчо
го відділення за адресою: 316050, м. Кіровоград, 
пул. Шевченка, 1, кімн. 19. Тел. 9-31-30.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС.

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.
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