СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА XX З’ЇЗДУ ВЛКСМ
роздумував на трибуні про
причини, прорахунку
Багато хотілось
сказати
молодому хліборобові. Про
бригадний підряд у бригаді
й КМК (зрівнював, розду
мував уголос), про
мате
НОВОМИРГОРОД на зу ріальне й духовне в житті
стріч із делегатом май своїх ровесників, про забутнього з’їзду комсомолу
країни Валерієм Височиним
я квапився вже знаючи дещо про нього, Тим цікавішою здавалась та зустріч:
колі
який він вдома, в
сім’ї, в своєму колективі?
Я знав, що Валерій —
один із найкращих молодих кріплення молоді в селах,
механізаторів області,
на про керівників і начальни
городжений двома Знака ків... Він висловлював цінні
закликав до
ми ЦК ВЛКСЛА: два роки пропозиції,
тому Знаком «Передовик гострої дискусії.
стахановського руху»,
то
Я їхав на зустріч з моло
цій
рік — «Золотим колосом». дим хліборобом, але
З публікацій у газеті дові зустрічі не судилось відбу
працівники
дався, що він — за комсо тися. Підвели
мольський ентузіазм, що райкому комсомолу: при
не уявляє без ентузіазму їжджай, говорили в теле
успіхів і перемог, а без ус фонну трубку, він удома.
піхів і перемог не уявляє Але вдома Валерія не бу
ло: ще п’ять днів тому ра
життя.
«В школі він був тихень зом з іншими кукурудзовокий, не помітний — не беш дами області Височин по
кетував ніколи, як ото хлоп їхав на короткий семінар у
ці, бува, не виставлявся, — Дніпропетровськ. В райкочувся мені голос його од мі комсомолу про це 40мусь не знали.
нокласниці. — Але вже то
І тоді з'явилась думка:
ді всі знали, що Валерій пі хай розкаже мати про Ва
де в колгосп механізато
лерія. Бо хто краще знає
ром, він цього не прихо його від неї? Нескромно?
вував ні від кого. Ні, він Матері усі однаково гарно
не хвалився своїм вибором, розповідають про своїх ді
я, здається, особисто й не
тей? Хіба може вона знати
чула від нього слів
про про його роботу? Через ці
його роботу. Але знала точ та інші сумніви я, повагав
но: він буде хорошим ме шись, переступив. І не по
ханізатором. Є такі люди, в милився,
яких не сумніваєшся, бо во
віни щирі, відкриті, їм
риш...».
А ще пригадувалась мені
районна комсомольська конференція торік вкінці листопада. За трибуну вийшов
широкоплечий
високий
хлопець, поправив від хвилювання гладенько причесамого й підкучерявленого
над самими бровами чуба
і почав розповідати про
комсомольські і виробничі
будні своєї колгоспної ор
ганізації. Говорив спочатку
з гордістю про товаришів:
на сівбі комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж, очолюва
ний комуністом,
секрета
рем комсомольської орга
нізації колгоспу імені Чкалова Миколою
Ходовим,
записав до складу земляка,
який довгий час
керував
господарством, Героя Соціалістичної Праці В. Н. Бориска; екіпаж відмінно про
Розповідає Валерієва
вів дві посівні кампанії і
став переможцем у районі. ти, бухгалтер колгоспу імеГоворив про важливу
іні ні Чкалова Валентина Іваціативу коллсомольців свого нівна Височин:
— їх у мене троє діток.
колгоспу у 1985 році — за
готовити 40 процентів усіх Дочка Віра, найстарша, за
кормів для
тваринництво; раз інженером-технологом
ініціатива була схвалена об на в’язальній фабриці в
ласним комітетом
комсо Одесі працює, Валерій мен
молу, а чкаловці і ниніш ший, а найменший — Коля,
нього року підтвердили, що ще в школу ходить. На до
лю їхню не жаліюсь — пра
слойо в них тверде.
вильно живуть вони, нам із
Схвильовано говорив най батьком одна радість, Ось
кращий молодий механіза розкажу про Валерія, Патор району Валерій Висо м’ятаю, треба було
мені
чин про свою комсомоль курчат взяти в інкубаторі,
сько-молодіжну ланку
по пішла, поки добралась (він
вирощуванню
кукурудзи, на другому кінці міста), а
про Формальний підхід до там черга така, що, думаю,
визначення
соціалістичних довгенько прийдеться по
зобов'язань, а, отже, й не стояти, — тільки ж телятко
реальність їх
виконання, треба напоїти, недавно на
тому так гірко, хоч і без родилось. Дзвоню я в шко
ноти песимізму,
зізнався лу, покликала
вчительку,
він: на жаль, зобов'язання попросила передати Колі,
не виконали. Й аналізував, щоб не барився після шко-
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ли, щоб додому йшов ско
ренько, бо так, мовляв, і
так... А дівчата на інкубато
рі чули оце та и кажуть:
що ж це ти на дитину таку
роботу скидаєш? Чудні ви,
кажу їм, він у мене з тре
тього класу корову доїть,
як справжня доярка. Ота
кий же й Валерій ріс. Ха
рактером вони різні: мен
ший — балакучий
такий,
спритний, а Валерій — біль
ше мовчки, але надійно.
Одного, як кажуть, батькаматері, а... Микола не може
довго коло одної
роботи
всидіти, а Валера як узяв
ся, то вже поки не закін
чить — не відступиться... А

голосу
вже коли вчився в останніх
класах, знали: буде Валерка,
як і батько, механізатором.
Батько наш трактористом у
колгоспі з 1952 року. Наго
роджений двома орденами
«Знак Пошани»,
орденом
Жовтневої Революції,
ор
деном Трудового Червоно
го Прапора, два рази був
на ВДНГ в Москві — брон
зовою й срібною медалями
виставки нагороджений. За
раз уже майже рік
він
бригадир тракторної брига
ди, а довгий час очолював
ланку по вирощуванню ку
курудзи. Як оце зараз Ва
лерій. До армії поробив
син у колгоспі, його вже тут

НОМЕР!;

ЗАВЕРШУЄМО
РІК) МАТЕРІАЛІВ
ПІД
ЗАГОЛОВКОМ
«ЕФЕКТ
БУМЕРАНГА». ЛИСТИ З
ВІДСТАЮЧОГО КОЛГОСПУ
ПЕРЕКОНУЮТЬ: НЕУВА
ГА
ДО
МОЛОДІЖНИХ
ПРОБЛЕМ
НА
СЕЛІ
НЕМИНУЧЕ
ОБЕРТАЄ-

ТЬСЯ НЕДОБОРОМ
ЛОДИХ КАДРІВ. (2 СТОР.).
* ЩО ТАКЕ «БАЙДУ
ЖІСТЬ-? У МАТЕРІАЛІ
ГІІД ОДНОІМЕННИМ ЗА
ГОЛОВКОМ НА КОНКРЕТ
НОМУ ПРИКЛАДІ ЗРОБ
ЛЕНО СПРОБУ РОЗТЛУ
МАЧИТИ ЗНАЧЕННЯ ЦЬО
ГО СЛОВА. (З СТОР.).

ІНКА невіддільна від еко

номіки. Спершу, даруй
Ж
те, від економії. Так, при

гадати треба найбуденніше:
бюджет сім’ї. Чи не схожи
ми категоріями часто дово
диться орудувати господи
ні, щоб не лише прохарчу
вати. але й одягти й орга
нізувати дозвілля своєї ро
дини? Той же план — і та
кий же невмолимий факт.
Є? Є. Фонди у колшіці її
цеху — і фонди, скажемо
УМОВНО, для
щомісячного
ведення господарства вдо
ма. Коефіцієнти затрат на
виробництво
нормативно
чистої продукції на роботі
— і своєрідні «коефіцієнти

врахувати можливі премії З
фонду зарплати за переви
конання основних показни
ків (по об’єму виробництва,
встановленій
номенклатурі
та продуктивності праці).
При цьому до уваги неод
мінно береться І так званий
додатковий
показник
—
коефіцієнт
якості
праці.
Тобто, одиниця або цифра
менша одиниці, які ми рі-і
шенням ради бригади й ви
ставляємо кожному її члену.
Мабуть, немає потреби пооністю конкретизувати, за
якими критеріями ми оціщоємо внесок кож===== ного
працівника;
додам лише, що не
«дотягнути» до мі
німального максимуму собі
може
допомогти і прогульник, і поруцгвик правил ТБ та
культури
вироб
ництва тощо. Усе
ннкп (а цс значить, практич начистоту все наочно —
що ображених
немає.
но всі бригадири як міні так
Звісно, хіба що ображених
мум) па заняттях з’ясову на самих себе У підсумку й
вали всі ази й складніші з’являється ота економія,
дає. до того яс. цілком
положення
цієї системи. яка
реальний прибуток. Це впли
Крім того, з кожним із, ває.
бригадирів була проведена
Обладнання з часом все
необхідна
роз’яснювальна ж псується, тож тут ми та«
робота. А ми, в свою чергу, кож заінтересовані в тому,
потурбувалися, аби ніхто з щоб воно вчасно лагодило
підлеглих не взявся Із но ся. Навіть найменша неточ
вого року за госпрозраху ність в його роботі загронок як за щось неясне н жує нашим браком а, зиатаємниче. Хоча, зізнаємося, чить. і остаточним браком
чимало питань ще мусимо кінцевої продукції. Це нам
розв’язувати і нині; вони не робить честі, і тому праг
радше йменуються поточни немо. щоб нарікань на наші
ми. але від того не пере гучномовці не було. Дуже
стають залишатися
нероз сприяє і той відрадний факт,
в'язаними... Увагу кожного що впровадження госпроз
було, в першу чергу, звер рахунку ми зустріли таким
нено на потребу й просто станом.
коли
переважна
необхідність стати господа більшість моїх колег оволо
рем у найповнішому розу діла практично всіма техно*
мінні цього слова.
логічними операціями. Взає«
Мати ефект від своєї ді моза міцність допомагає нам
яльності — то не лише, до буквально на ходу — а та
повісти про виконання вії - ке трапляється — заміню
МІСЯЦЯ, вати одна одну на тій
робшічіїх
планів
чи
Стати хазяїном - означа- іншій дільниці. Це дає еко
ло (і означає завжди) вдум номію й у часі — тобто,
ливо господарювати. А це плюс додатковий момент до
передбачає насамперед вмін загального успіху.
Назову
ня і. я б сказала, талант Віру Альошнну, Олену Ви
заощаджувати. А це й зна сочину, Тошо Ящук, Олю
чить — рахувати. Як — не Савченко — вони сумлінні
теж не секрет. От подиві самі і є добрим взірцем для
ться. не секрет, а відомо не інших. Тут ніяк не обійтися
кожному! Чим не загадка? без індивідуального підхо
Бо це спаде на думку як ду, тому, як керівники ла
що не розібратися до кінця нок так і адміністрація це
у всіх можливих резервах. ху уважно оцінює кожен з
А в нас не варто шукати випадків якихось ускладякісь приховані
«палочки- нень чи проблем у дівчат,
виручалочкн»—досить утри А звідси з’являється й ремати в порядку одне
гра акція у відповідь; хороша
ничну уважність. Зовні ду робота і хороший мікрокліже
просто.
передбачено, мат.
ЯКИЙСЬ
Про ІЄНІ
скажімо,
Бригади в нас
взагалі
браку (з урахуванням
1110 комплексні, Що ж, бачимо
все-таки діє конвейєр)
А як реальне майбутнє і той
час
коли працюватимемо
для чого ж роби Лі припуск не у дві зміни по кількох
єдиний
аж на тих 150 одиниць, які позиціях, а всі на
тобі дозволили
зіпсувати? наряд До цього готуємось.
ще треба врахувати,
Краще постарайся і зеконом Багато
перерахувати, передбачити
п’ятдесят — скільки у 'за й переглянути. Але ціль є, і
Ян бути
гальну копилку додасться? йти до неї варто
господарями — •’’о :іл КІНЦЯ.
А це ж, не будемо цурати
ся, додатковий
прибуток.
Н. ГАРАН,
Звідки? Що ж, кілька сліп
бригадир ланки магніті про це.
третього
них
систем
У кінці кожного місяця на
складального
цеху
ма
ша рада бригади збирається,
сового виробництва Кі
щоб підбити підсумки
ро
боти. Справа цехового еко
ровоградського заводу
номіста вивести
напроти
радїовиробіа імені ХХУв
кожного працівника цифру
з’їзду КПРС.
відрядного
заробітку
та

Від сили на кілька років
більше їхнього, — питаного,
як відомо, не б'ють... А про
школярів з підшефних кіро
воградських шкіл №№ 13 і
.32 і не кажу — під час сво
го виробничого навчання
вони стають тут повноправ
ними господарями.
Але повернемося до госп
розрахунку. Зрозуміло, що
його впровадженню пере
дувала підготовча
робота.
Згадана вище Е. В. Маль
кова очолює в цеху школу
економічних знань. її учас-

Господар вчиться рахувать

ВИзниження» наступних
трат після придбання
40гось солідного для домаш
нього інтер'єру тощо. Хочне-хоч,
а
представниці
«сильної» статі мусять де
монструвати свою
компе
тентність
й
розпорядли
вість і в них зовні суто чо
ловічих сферах інтересів.
Ось чому беруся з усією
відповідальністю стверджу
вати: жінка її економіка —
речі споріднені.
Брпгаднрую вже шостий
рік, на цьому конвейєрі —
четвертий. Мабуть, трохи
маю прав, щоб пробувати
робити якісь висновки, по
рівнювати і думати, як мо
же бути по-іншому. Якщо
ДО
так, мушу ствердити:
госпрозрахунку
введення
нам працювалося простіше,
але якось... непевніше,
чи
що. Ще б пак: чим, крім
негативних емоцій, можна
було б коментувати зриви
в поставках, випадки бра
ку, порушень дисципліни? А
протепер по-іншому —
штрафився, значить, вніїеи
маєш
сам і шукати вихід
власноручно. Це не легковажна річ.
самодисциплі
на, — коли на хибу не лише
вШУЛЬІИ
вказують, але н змушують
тебе виправитися негайно,
інакше дістанеш справедли
всі знали, бо скільки років
вий осуд (осуд — то я ви
із батьком на бригаду прибрала дещо делікатне сло
ходив. А служив у зв'язків
во). Старший майстер на
цях. На Півночі, в Сибіру...
шої зміни Е. В. Малькова
Подяки нам з батьком з ар
тепер лише новачкам іноді
мії присилали. Просили йо
мусить нагадувати, що оця
го там залишитись далі слу
ось прокладочка нам кош
жити, на надстрокову про
тує чотири копійки, і, за
—— і мість настуна ги на неї до
понували, але Валерій
додому, спішив
додому, і рогою. варто для свого ж
І
Дали йому не зразу нового
блага нахилитися й підняти,
трактора.
Кілька
місяців
якщо вже чомусь упала на
працював підмінним, потім
підлогу.
на гусеничному, а це вже
Так от. про специфіку. Ко
лектнв У нає жіночий не з
осьо скільки на МТЗ-80. В
якихось загадкових це мо
райкомі комсомолу кажуть
причин.
.графічних
г__,
“
........
а том у,
що це іменний трактор,
що вправно, швидко 1 висоелеккоякісно змонтувати
тільки чи це я в чомусь не
тро.магнітний
гучномовець
розбираюсь, чи що...
Он
швидше можуть ніжні жі
чоловікові подарували ще в
ночі руки. Але крім пра
шістдесятих роках за
ро цюючих і раніше наладчиківчоловіків потроху стали роз
боту іменний годинник, з
ширювати наші ряди
й
Москви прислали, досі йде
хлопці-випускники
Кірово
градського
СПТУ-6.
Нині
справно, бережемо його,
вони складають гідне супер
аякже: там
на годиннику
ництво нашим дівчатам. Не
без того, щоб і добряче пі
(Закінчення на 2-й єтор.|.
дібрати знань у жінок, яким
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2 стор

дати, а онуку — нам з бать
ком: ми не можемо натіши
тись нею, таке ж воно слав
вигравірувано, що
«наго не та розумне...
роджено Володимира Іва
З Валентиною Іванівною
новича Височина за успі ми прощалися на сходах,
хи...» і так далі. Це, я розу що ведуть на другий по
мію, іменний. А на Валер- верх
ошатного
будинку
чиному тракторі ніякої по правління колгоспу. Вздовж
значки, ні в документах на на стіні — фотографії, фо
трактор. Новий собі трактор, тографії... Фотолітопис чката й годі. Хоч, якщо розі ловців. На двох карточках:
братися, то це не так уже й сини Височинів. Микола, де
важливо. Був би той трак в'ятикласник, на
торішніх
тор краще справний, бо за жнивах («37 центнерів недораз із цими запчастинами!.. молотили до першого місця
Весна ніяк цього року не разом з Воймаренком..,») і
може взяти права. То вдо Валерій у своєму МТЗ-80.
ма тільки й балачок, що Хтось би й не впізнав його
про посівну: уже борони, за склом, на якому зблис
зчепки там різні — в полі, кує сонце, а Валентина Іва
чекають доброго сонця... нівна каже впевнено: він, я
Ну, що ще про Валерія? ж знаю.
Оженився? Оженився зразу
І я тепер не сумніваюсь:
після армії, в березні онуці
Аллочці рік минув. Живуть відбулася зустріч із Валевони з нами хвіртка у хвірт рієм Височиним. А ще впев
ку, але окремо, у своїй ха нений: у читачів газети з
ті, хазяйство тримають. Світ ним такі зустрічі — попе
лана, жінка, в громадському реду.
харчуванні робила, вчиться
8. БОНДАР.
заочно в технікумі. В квіт
ні він на з’їзд у Москву Новомиргородський
поїде, вона — сесію скла- район.

__________________ ______ -2 4 березня 1987 року
могилах в сели»
щах
Оситняжці,
Капітанівці, Тишківці, Турії, в яких
вічним СНОМ сплять
герої-воїни,
ЯКІ
віддали своє жит
тя за
незалеж
ність соціалістич
ної Вітчизни.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.].

Цими днями у
Новомиргороді го
стював Герой Ра
дянського Союзу
С. Г.
Постєвой,
удостоєний висо
кого звання за бої
в селищі Оситняжці. Він розповів
учням
районної
школи - інтернату
про грізні дні Ве
ликої Вітчизняної
війни, важкі бойо
ві шляхи Радян
ської Армії, якими
йому
довелося
пройти до самої
Перемоги.
11 березня минуло со
рок три роки з дня визво
лення Новомиргорода від
німецько-фашистських за
гарбників.
...Жорстокі бої
йшли

під Новомиргородом. Ворог
намагався
вирватись з
Корсунь - Шевченківського
оточення. Але радянські
воїни вистояли на вогне
вих рубежах, знищивши

загарбників
у
цьому
«скельному котлі». Доро
гою ціною здобули визво
лення для Новомиргородщини наші солдати. Сто
ять обеліски на братських

На
знімку: Герой
Радянського Союзу С. Г,
ПОСТЄВОЙ серед учнів
Ноцомиргородської школи-інтернату.
Фото О. ПРИСЯЖНОГО.

ЛИСТИ З ВІДСТАЮЧОГО КОЛГОСПУ
£5 ОНИ розташовані
по
сусідству — колгоспи
імені Калініна та
імені
Карла
Маркса,
поряд
знаходяться і центральні
садиби обох господарств
— Кам’янече і Нерубайка.
Так вже сталося, що до
велося за дні відряджен-

ня побувати в обох селах,
зустрітися з секретарями
комітетів комсомолу Юрі
єм Ніколаєвим і Надією
Комар.
Юрій — беручкий, енер
гійний, за кожним його
словом, фразою — впев
неність у собі. Комсомоль
ську роботу знає і любить,
свої дії планує, висловлюючись шаховою термі
нологією, на кілька ходів
уперед.
Надію
ж охоплюють
сумніви і вагання. Вона й
не приховує цього, Розмовляючи з нею, весь час
ловиш себе на бажанні
допомогти дівчині.
Хоч
словом,
Після тих зустрічей рап
тово виникла думка: на
скільки ж все-таки знач
ний вплив має економіка
на людину. Вона формує
навіть характери, диктує
поведінку. Поясню чому.
Колгосп імені Калініна
відомий на всю область.
Своїми трудовими успіха
ми, перемога,чли у Всесо
юзному
соціалістичному
змаганні. Особисто Юрію
за кілька останніх днів
тричі доводилося виїжд
жати з господарства. І все
з однією метою — отри
мувати почесні відзнаки,
якими нагороджена ком
сомольська організація за
підсумками роботи в мину
лому році.
А чим похвалитися сек
ретарю комітету комсо
молу колгоспу імені Кар-

ла Маркса? Півтора міль
йонами карбованців бор
гу? Тим, що комсомоль
ська організація зменшує
ться з кожним роком і
міграція з села давно вже
катастрофічних
досягла
розмірів?
Зайшла мова про зма-

магали на районних огля
дах, залюбки й самі від
відували
концерти, що
регулярно відбувалися в
селі. Потирали долоні, по
плескували в них, але й
пальцем не ворухнули, аби
зробити щось для влаш
тування побуту подружжя.
’Тому Крощенки. повага
лися та й прийняли про
позицію перебратися на
постійне мешкання в Кам’янече. Місцевий кол
госп надав їм житло, сіль
рада створила всі умови
для роботи.
На перший погляд, ба
нальна історія, таке часто
в житті трапляється. Та в
тім-то й річ, що є нині в
колгоспі імені
Калініна
механізатори і доярки,
спеціалісти, які перебра
лися туди з сусіднього
господарства. Не поду
майте тільки, що хтось сві
домо займається перема
нюванням кадрів. Ні, тур
бот, важливих клопотів і
без цього вистачає. Про
сто колгосп імені Карла
Маркса сам собою не ви
тримує конкуренції з господарством-сусідою. Отож
час якраз завершити на
родну мудрість: так, хо
чемо ми того чи ні, але
людина шукає, де краще.
Так вже вона влаштована,
що хоче мати і житло, і
цікаву роботу, і стабільні
заробітки, і можливість
змістовно провести вільний час. Одним словом,
все те, що давно вже стало нормою в колгоспі
імені Калініна, і до чого
тільки прагне — де цілеспрямовано, а де й навмання
колгосп імені
Карла Маркса.
...За кілька днів
після
зустрічі Надія Комар ма
ла зайти до редакції чи
зателефонувати. Та видно
щось завадило, адже ча
су перед від’їздом до
Дніпропетровської
шко
ли молодих кукурудзово
дів було в неї обмаль. Та
сумнівів, що дасть вона
про себе знати, не вини
кає ніяких: секретар зби
ралася
на
кількаденні
курси з твердим бажан
ням — набратися досвіду
і вже нинішньої весни
створити в господарстві комсомольсько - молодіж
ну механізовану парку. А
бажаючі стати членами
КМК вже є.

гання
кукурудзоводів.
Юрій не приховував задо
волення: з цим усе гаразд,
Торік, скажімо,
комсомольсько-молодіжна механізована ланка, яку очолює лауреат премії Лепінського комсомолу Юрій
Піддубний,
зібрала по
54,6 центнера зерна з гек
тара, нині бореться за
60-центнерний врожай. А
в Нерубайці — жодного
КМК, на круг
збирають
вдвічі менше...
Розговорилися про ор
ганізацію дозвілля моло
ді. І знову аргументи на
користь Кам янечого: тут
регулярними стали вечо
ри відпочинку, двічі на
тиждень — дискотека, да
леко за межами раиону
відомі молодіжний
танцювальний колектив та
духовий оркестр.
Переконаний, якби при
нашій з Юрієм розмові
була присутньою Надія
Комар, вона обов’язково
б запитала, можливо, навіть з викликом: «А хто
керує тим
колективом,
оркестром?
Крощенки?
Отож...»,
І всі б її зрозуміли без
слів. Михайло і Світлана
Крощенки працювали ра
ніше в Нерубайці, місцеві
керівники молодими спе
ціалістами - культпраців
никами нахвалитися не
М. ЧЕРНЕНКО,
могли. Потирали від задо
спецкор «Молодого
волення
долоні,
коли
комунара».
сільський хор чи самоді Новоархангельський
яльні танцюристи
пере-район.

КЛАС ІЗ ХАРАКТЕРОМ
Вони недавно посва
рилися, ці двоє дівчат,
а па звітно-виборних
зборах одна з них го
лосувала за іншу, коли
ту обирали до складу
бюро комсомольської
організації класу. Ба
гато хто -з учнів на це
звернув увагу, але жо
ден не здивувався. Ад
же особисте лишається
особистим, а тут спра
ва спільна, і треба бу
ти об’єктивним.
Як вважає 9-А клас
Кіровоградської
СШ
№ 18, у них зараз є
одна найголовніша про
блема. Ось уже і тре
тя чверть минула, а
вони все ж іще не
здружилися як слід. їх
усіх — 41. До того, як
цих учнів сформували
в один колектив, вони
навчалися в чотирьох
різних класах. І ось
тепер на зборах дово
диться чути й таке:
«Організували культпо
хід, але/на жаль, не
всі пішли»,
«Вечори
Іменинників проходять
цікаво, але не всі бе
руть участь». Та все ж
ядро класу вже сфор
мувалося і досить міц
не. Тому й запевняють
хлопці н дівчата, що
незабаром
вирішать
свою
найголовнішу
проблему. Ось, напри
клад, коли обирали
секретаря комсомоль
ської організації кла
су, висунули лише дві
кандидатури — Окса
ну Таранченко 1 Юлію
Колотій. Виходить, вже
добре вивчили один
одного.
На зборах говорили
про роботу консуль
тантів. Мовляв, ще не
достатньо працюють 1
разом з тим: «Треба
сказати їм спасибі».
Хто ж такі консультан
ти? Це учні, які краще
інших знають той чи
інший предмет і пра
цюють з відстаючими.
Як говорить Юрій Не
відомий (він, до речі,
теж консультант), в
учителя немає скільки
часу, щоб до дрібниць
роз’яснювати кожному,
тому й беруть па себе
цю справу самі учні. І
ось результат: у пер
шій чверті було троє

відстаючих, у другій і
третій — жодного.
У 9-А — всі комсо
мольці, тому про при
йом до Спілки на збо
рах 1 не говорили. А,
до речі, у самій школі
проходить зараз експе
римент, який підтри
мує Кіровський райком
комсомолу. Остаточне
рішення
залишається
за комітетом комсомо
лу, райком видає лише
комсомольський
кви
ток. Тому у школі ство
рено комісію по при

йому. Вона знайомиться
з характеристикою уч
ня, дає йому разове
комсомольське
дору
чення, а через тиждень
комітет комсомолу ана
лізує, підсумовує і ви
носить рішення. Фак
тично. як 1 раніш, при
йом до комсомолу про
ходить у два етапи, але
лише в школі.
У комітет комсомолу
школи 9-А висунув кан
дидатури чотирьох сво
їх товаришів. Це —
Тетяна Грушко, Світ
лана Кемайкіна, Вя
чеслав Сигіда 1 Олена
Суботінова. Кожен з
них, як кажуть учні,
достойний того,
щоб
бути ватажком у класі,
але для школи
вони
можуть зробити біль
ше. Олена Куликова
приготувала для класу
сюрприз. Вона склала
на всіх чотирьох ціка
ві характеристики у
віршованій формі.
Ось так, і свої та
ланти є у 9-А. Віктор.
Горб, наприклад, грає
на гітарі і співає. На
першому конкурсі са
модіяльної пісні,
що
не так давно проходив
У Кіровограді, він став
лауреатом. Його ту
ристську пісню визна

но найкращою. Віктор
І сам береться склада
ти пісні. А от Олена
Лелека одностайно ви
знана найкращим ку
лінаром у класі. Адже
до днів іменинників
учні готують собі со
лодощі самі. Є можли
вість порівнювати. У
Оксани
Таранченко
відзначають
організа
торський талант. (Вона,
до речі, за більшістю
голосів і стала секре
тарем комсомольської
організації 9-А класу).
Зараз вся школа го
тується до дня само
врядування.
Якимось
чином
дев’ятикласни
ки
довідалися,
що
завуч школи Ф. І. Бой
ко сказав так: «Завуча
на своє місце я вже підібра'в. В день самовря
дування ним буде Ок
сана Таранченко».
— Товариші, Ідейнополітичний сектор ви
рішив
запропонувати
всьому класові напи
сати листа до Чарльза
Хайдера.
— Ав мене така
пропозиція?
давайте
організуємо клуб люби
телів
музики. Мало
любити, треба її ще й
знати, а тому і вивча
ти.
— Я пропоную ор
ганізувати поїздку в
Київ...
Ніби ніхто й не помі
чав, що під дверима
класу вже збираються
учні, які навчаються
тут у другу зміну. Уже
й рішення зборів зачи
тано і організаційні пи
тання вирішено, пора
о розходитися, а Вітя
Горб бере у руки гітаРУ- І вони заспівали
свою пісню. Видно бу
ло, іцо співають її усі
разом не вперше. Ось
такий він 9-А клас,
якщо сперечатися, то
До хрипоти, якщо від
стоювати власну дум
ку, то до кінця' («Наш
клас з характером»,—
говорять про себе), а
якщо співати пісню, то
всі разом. Тому й лег
ко повірити їм, коли
говорять, що незабаром
тієї проблеми, яка за
раз існує в 9-А класі,не буде.
3. КУЦЕНКО.

м. Кіровоград.
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"] Е РАЗ уважно переквітня 1976 року Кіроввиконкому, а з цехкому
нова
міськвиконкому
3 глядаю листа, дато
ським
райкомунвіддівідділу
головного техно
надсилає листа дирек
ваного серпнем 1975 ро
лом».
лога виробничого об’єд
торові заводу «Червона
ку. Саме він відобразив
10 червня Лончинський
нання
«Червона
зірка».
зірка»:
початок
багаторічних
був на прийомі у голо
Після обстеження
бу
«До виконкому міської
страждань Лончинських:
ви Кіровського
райви
динку було з’ясовано:
Ради народних депута
«Завідуючому відділом
конкому В. Александро
«Після сильних дощів
тів звернувся громадя
міського комунального
вича:
рівень води на подвір’ї
нин Лончинський з пи
господарства.
— Я звертаюся за до
досяг 60 сантиметрів,
тання про відселення з
Заява
І
помогою. Наднипіть на
Сєреї це рсзмокли й
підтопленої зони.
Просимо вашого втру
чання
у
будівництво,
яке ведеться по нашій
вулиці. Тут буцімто все
зроблено, роботи завер
шено, але це не зовсім |
так. Під час будівництва
п’ятиповерхового будин
ку по вулиці Транспорт 3 боку деяких відповідальних працівників стала
ній бруківку на ній під
няли на 30 сантиметрів, причиною багаторічних страждань родини
а по вулиці Бебеля —
на 75. Таким чином, ми
опинилися в ямі. Навіть
/Р ВІЙ початок ця історія веде з 1975 року, коли по вулиці Транспортній обпісля легкого дощу нас
ласного центру було зведено новий п’ятиповерховий будинок на дев’яносто
затопляють стічні води.
п’ять квартир.
.
З цього приводу ми
Раділи тоді новосели. Розділяли з ними радість й мешканці приватних бу
зверталися до
Кіров
динків довкола. Адже кому не відомі ті неповторні почуття, коли здобуваєш
ського
райвиконкому,
Нарешті місце постійної прописки.
проте з його боку ні
Серед тих, хто від щирого серця заздрив новоселам, був і Вацлав Людвігояких заходів не вжива
вич Лончинський. Пройшовши крізь вогненні роки Великої Вітчизняної, за
ють.
знавши нестатків повоєнної пори, він, один з ветеранів праці виробничого
Сьогодні, 20 серпня,
об’єднання «Червона зірка», хоч і мешкав поблизу новобудови у старенькій
нас знову затопило».
цегляній хатинці, та все ж радів й за інших. Адже прийде той час, коли й він
4 вересня було одер
разом з дружиною увійде до власних світлих кімнат...
жано відповідь за під
Але якщо новосели п’ятиповерховки радість свою розтяглії на довгі часи
писом завідуючого
міблагоустрою, то родина Лончинських разом зі своїми сусідами, будинки яких
ськкомунгоспу:
розташовані вниз по Транспортній, невдовзі зіткнулася з важливою для себе
«Міський відділ кому
проблемою, життєвими труднощами.
нального
господарства
повідомляє, що факти,
викладені в заяві грома
Враховуючи, що відсеосіли стіни флігеля, який
адресу вул. Транспортна,
дянина
(Пончинського,
лення мешканців з під
повністю
відійшов
від
34/2
комісію,
яка
з
’
ясує
мають мідЦе, /^ля вжит
основної будівлі на 10
валів, бараків та старих
умови життя моєї родитя заходів видано нарядбудинків проводиться за
ни.
сантиметрів.
Підлога
са

замовлення БУ
«Спецрахунок лімітів житло
відповідь, яку
Але
мого будинку стала ниж
буд» комбінату «Кіровопотерпілий, не
вої площі підприємств
почув
градважбуд». Необхідні
че рівня тротуару на 20
та організацій, в яких
вкладалася
ні
в
які
етич

роботи будуть виконані
сантиметрів,
з'явилися
ні рамки:
працюють
громадяни,
у вересні 1975 року».
щілини в стінах».
міськвиконком пропонує
— Ви бажаєте комі
9 квітня 1976 року (че
Минуло ще два роки.
розглянути на засіданні
сію? А ще через деякий
рез сім місяців після по
Можна тільки уявити,
почнете
вимагати,
адміністрації та завкому
час
переднього листа!) міякими вони були. Лон
профспілки питання про
аби ми збудували вам
ськкомунгосп
«скорек
чинський звертається до
новий будинок?
переведення громадян
тував» строки:
міськвиконкому.
ки Лончинської до спис
«...Необхідні
роботи
16 липня комісія все ж
31 липня 1978 року гоків пільгової черги».
з'явилася. Але не з райбуде виконано до 15

БАЙДУЖІСТЬ

^Свята» діва з Орлеана
Цього року за постано сам. В його основу лягла
вою ІОНЕСКО відзначає трагедія Шіллера у пере
ться 575-річчя з дня на кладі Жуковського, вико
родження Жання д’Арк, ристані були також моти
'народної героїні Франції. ви драми «Жанна д’Арк»
...Столітня війна 1337 — Барб’є та лібретто опери
1453 рр. між Англією і «Орлеанська діва» Меріме.
Францією. Англія знову і
знову робить войовничі Музику композитор почав
спроби. Землі Нормандії 1 писати у Флоренції, потім
Фландрії не давали спо
кою англійським королям. у Кларані і Парижі. По
. Коли Жанні, дочці простих чавши роботу над цим
селян, було 3 роки, англій твором, він писав брату
ці у союзі з бургундцями
захопили Північну Фран Модесту Іллічу:
<Я прийнявся за «Орле
цію. Ось і Париж в рукйх
завойовників. Країні за анську діву», і ти но мо
грожує втрата незалеж жеш собі уявити, як це
ності. Іїа боротьбу підні мені важко дісталося. Тоб
мається весь французький то важко не за відсутністю
народ. Юна неписьменна натхнення, а. навпаки, у
дівчина із селища Дойремі занадто сильному натиску
як істинне дитя свого ча- його... Я цілих три дні му
глибоко вірить у те. ЩО чився й терзався, що ма
‘місія спасіння вітчизна їй теріалу так багато, а люд
передбачена богом і на ських сил і часу так ма
креслена долею. Винятко ло!.. Читаючи книгу про
вий випадок- в історії — Жанну д'Арк..., і. дійшовши
18-річна Жанна очолює
французьку армію. 1 от до процесу зречення і са
блискуча перемога — Ор мої страти /вона жахливо
леан звільнено від англій кричала весь час. коли її
ців. У Реймсі
короно вели, і благала, щоб їй від
вано
законного
коро сікли голову, та не пали
ля Франції. /Канна додер ли), я страшенно розри
жала слова, не додер дався. Мені раптом зроби
жали феодали. Налякані лося так страшно, боляче
розмахом народного по за все людство, і охопив
встання, вони йдуть на неймовірний жаль!..».
підлість.
Визволителька
Музика опери «Орлеан
потрапила ,v полон до во
рогів і опинилася перед ська діва» мелодійна й
трибуналом інквізиції — проста для сприйняття.
її звинувачують .у чаклун Петро Ілліч був перекона
стві. ЗО травня 1431 року
у місті Руані 19-літня ор ний у необхідності за
леанська діва.
героїня гальнодоступності цієї опе
Франції, зійшла у полум'я.
ри. Прем’єра відбулася 13
Образ Жанни хвилював лютого 1881 року в Марібагатьох
письменників,
їнському театрі у Петер
поетів, композиторів. Мо
бурзі.
Публіка
гаряче
ва піде про два музичних
сприйняла виставу, незва
твори, присвячених Жанні
жаючи па спроби» теат
д’Арк.
ральних чиновників пере
«Орлеанська діва» — шкодити
успіху опери.
шоста опера геніального
Для постановки виділили
російського
композитора
П. [. Чайковського. За недостатньо коштів, вико
вершивша оперу «Євгеній ристали старі декорації та
Оіієгін», Петро Ілліч обмір костюми. Та час розсудив
Російський
ковував сюжет НОВОЇ опе справедливо.
ри і в листопаді 1878 ро- музичний критик М. Д.
ку остаточно вирішив
Кашкіи писав про оперу
Жанна д Арк. Цей образ «Орлеанська діва» П. Чай
хвилював його ще з ди ковського: «Подібним тво
тинства. Лібретто писав ром могла б пишатися

- З стор
Директор заводу та
голова завкому проф
спілки відповіли:
«Для створення на
лежних умов проживан
ня родині Лончинських
необхідно виконати бу
дівельні роботи на суму
понад 700 карбованців.
Однак, беручи до уваги
той факт, що будівель
ники
п’ятиповерхового
будинку повинні були
передбачити відвод во
ди з прилеглих до ньо
го ділянок, просимо зо
бов’язати їх виконати
роботи за власний ра
хунок».
Прохання, листи, відповіді (скоріш відписки).„.
За дванадцять років
їх накопичилося
дуже
багато, але конкретних
заходів так і не вжито.
Відповідальні організа
ції переправляють лис
ти по колу.
Кіровоградська облас
на санітарно-епідеміоло
гічна станція: «Питання,
пов’язані з самовиливанням стічних вод, знахо
дяться в компетенції мі
ського виробничого уп
равління
водопровід
но-каналізаційного господарства, до якого вам
слід звернутися у разі
необхідності...».
Міськвиконком: «Необ
хідні роботи по вул. Тран
спортній доручено
Кіровському райкомунвідділу...».
Газета «Кіровоградська
правда»: «Вашу скаргу
про чергове затоплення
передано на розсліду
вання та вжиття заходів
до Кіровоградського мі
ськвиконкому...».
Відділ
комунального
господарства:
«Роботи
будуть проведені сила
ми
шляхово-експлуата-

ційного управління міськкомунвідділу...».
Управління головного
архітектора міста: «По
генеральному плану міс
та район, де знаходиться
будинок, підлягає ре
конструкції зі зносом
існуючого
житлового
фонду і будівництвом
багатоповерхових
жит
лових будинків та об’єк
тів соцкультпобуту. Знос
намічено на XI п’ятиріч I
ку. Замовником на про
ектування та забудівлю
цього району є управ
ління капітального бу
дівництва
міськвикон
кому...».
Останню відписку бу
ло датовано 8 квітня
і
1982 року. МинувІ ще
рік, потім ще два...
26 січня 1987 року Вацлава Людвіговича Лончинського не стало, Ветераи війни та праці не і І
дочекався того дня, ко .і!
ли хтось з відповідаль
них керівників вищезга
даних установ
вживе
справді дійових заходів
у конкретній життєвій
ситуації.
...На початку березня
я навідався до дворику
по вулиці Транспортній,
номер 34/2, адже непо
коїть доля двох жінок,
які мешкають в аварій
ному будинку. Одній з
них вісімдесят років, ін
шій — п'ятдесят вісім.
Хто ж врешті їм допо
може? Адже ця сім’я
вже давно зневірилась в
□триманні допомоги від
тих, хто її може надати.
Але поки що у вище
згаданих установах і ор
ганізаціях більше вірять
у знахідку палички-доломагалочки,
яка, на
жаль, існує тільки в каз
ках.
С. БОНДАРЄВ.

КЛАСИКИ

будь-яка з європейських
музичних літератур».
Другий музичний твір
належить видатному фран
цузькому композитору XX
століття Артюру Онегге
ру. його ораторія «Жанна
д’Арк у вогні» створена з
тією ж метою, що її опера
Чайковського, — бути зро
зумілою для широких кіл
слухачів. Цікаво, що ідея
створення цього твору на
лежить видатній росій
ській балерині їді Рубінштейн (1885—1960), відо
мій учасниці російських
сезонів С. Дягілева. Саме
вона запропонувала відо
мому письменнику і дипло
мату Полю Клоделю і
композитору А. Онеггеру
створити народний спек
такль. У 1934 році П. Кло
дель
завершує
поему
«Жанна д’Арк у вогні», а
в кінці серпня 1935 року
за цією поемою Онеггер
завершує партитуру ора
торії. Головна роль Жан
ни — суто
драматична.
Актриса не співає. Лише
один раз Жанна впівголо
са наспівує лотарінгську
веснянку. В ораторії бе
руть участь багато епізо
дичних персонажів — ко
ролі і судді, герольди і мо
нахи, святі. А також але
горичні фігури — Скупість,
Дурість. Розпуста, Пиха
тість. Прем'єра відбулася
12 травня 1938 року в міс
ті Базелі. Головну роль
викопувала
їда
Рубінштейн. Прем’єри пройшли
й в інших містах.
У 1920 році Жанну ка
нонізували як святу. Та
тільки образ героїні вже
не потребував захисників
і визнання. Ім’я дівчини
стало символом віри, лю
бові до рідної землі, муж
ності.
К. ТЕРЕНТЬЄВА.

БОКС

Чи є резерви в «Трудових резервах»?
Бокс в кіровоградському
спортивному
товаристві
«Трудові резерви» займає
чільне місце. Мабуть, через
це першість обласної ради
серед спортсменів 1969—
1970 та 1971 — 19/2 років
викликала великий інтерес
у болільників та фахівців.
Також турнір передував
першості республіки серед
старших юнаків, який цими
днями відбувається в Хмель
ницькому.
У
змаганнях
юніорів,
безумовно, найбільшу увагу
викликали поєдинки боксе
рів вагової категорії до 60
кілограмів.
де
виступає
учень СПТУ-4 Олег Ко
зуб — член збірної респуб
ліки у першості Централь
ної ради ДСТ «Трудові ре
зерви». Козуб легко довів
свою перевагу, підтвердив
ши звання чемпіона. В ін
ших вагових категоріях пе
реможцями стали: 54 кіло
грами — Юрій Коробченко,

57 — Андрій Любарський
(обидва — учні
СПТУ-13
міста Олександрії), 63 —
Геннадін Га’іда (СПТУ-6),
67 — Олександр Супруненко (СПТУ-13, Олександрія),
71 — Сергій Жданович,
81 — Олександр Урлахін
(обидва — СПТУ-6), понад
81 кілограм — Олексій Сергієнко (СПТУ-12).
А ось у змаганнях спорт
сменів 1971 — 1972 років на
родження боксери виборю
вали не тільки звання пере
можців, а також н почесне
право захищати честь збір
ної товариства на республі
канському турнірі.
Ось імена переможців: 44
кілограми — Сергій Поля
ков (СПТУ-2). 46 - Вяче
слав Федоров (СПТУ-6),
48 — Сергій
Бондаренко
(СПТУ-9), 50 — Михайло
Шеверднн, 52 — Андрій
Пономаренко (обидва —
СПТУ-2), 54 — Костянтин
Рисленко, 57 — Сергій Ка-

сан, 60 — Богдан Гончар
(усі - СПТУ-6),
63 —
Олександр Ткачов (СПТУ8), 66 — Юрій Павличенко
(СПТУ-31, Олександрія), 70
—
Анатолій
Крнвошся
(СПТУ-6), 74 — Ігор Гон
чаренко (СПТУ-8).
В командному заліку пе
реможцями вийшли пред
ставники кіровоградського
професійно-технічного учи
лища № 6, другі — учні
СПТУ-8, треті — олександ
риті (СПТУ-31).
До складу збірної облас
ті включено С. Бондаренка,
К. Рисленка, Б. Гончаря,
О. Ткачова, А. Кривошею і
І. Гончаренка.
Але з відповіддю на запи
тання, винесене у заголо
вок, доведеться зачекати до
27 березня. Цього дня за
кінчиться
республіканська
першість, у якій беруть
участь найспльніші боксери
Кіровоградщппп.
Л. ЛЕЙБЕНЗОН.

БОРОТЬБА
КЛАСИЧНА

НА КИЛИМІ ЮНАКИ
Закінчилася першість об
ласті з класичної боротьби
серед юнаків 1971 —1972 ро
ків народження. В команд
ному
заліку
перемогли
спортсмени облвно, які ви
передили
представників
«Авангарду» та «Трудових
резервів». Серед
дитячоюнацьких шкіл перше місце
посіла команда ДІОСШ-3, на
другому — ДЮСШ міста Но.
воукраінки, на третьому —
спортивниії клуб «Зірка».
В особистому заліку особ
ливо слід відзначити пере
могу Костянтина Лескова
(ДЮСШ-3), який не мав собі
рівних у ваговій категорії
42 кілограми, Не менш
впевнено виступив і Воло
димир Даичул (СК «Зірка»).
В змаганнях брали участь
близько 100 найкращих бор
ців Кіровоградщини.
/

Розминка перед стартом,

Фото В, ГРИБА,

'

------------

«Молодий комунар»

А ЦТ (І програма)

7,00 — Ранкова аарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30
— «Час». 8.05 — Телефільм
«Сімнадцять
миттєвосте#
Весни». 2 і 3 серії. 10.20 —
Новини.
16.00 — Новини.
16.15 — Документальний те
лефільм. 16.45— «Автограф».
Літературна вікторина для
старшокласників. 18.00 —
Фотоконкурс «Батьківщина
улюблена моя». 18.10 — Те
лефільм «Кумедні пригоди
Еліс». З ! 4 серії. 18.40 —
Сьогодні у світі. 18.50 —
«Університет сільськогоспо
дарських знань». Інтенсивні
технології в тваринництві.
19.35 — Новини. 19.40 — «Із
ВЇбра пня Держфільмофонду
СРСР». «Федір Нікітін і ФріДріх Ерм.чер». 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Сімнад
цять миттєвосте# весни».
З серія. 22.45 — Сьогодні у
світі. 23.00 — Естрадний кон
церт ГІо закінченні — 0000
— ІІІаховий випуск. Матч
претендентів
на звання
чемпіона світу.

«Березова гілка». Прем’єра
телевистави.
Частина II.
22.40 — Актуальна камера.
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Науково-популярний фільм
«Зупиніть онкоген». 8.35 —
Будильник. 9.05 — Мульт
фільми.
9.35 — Російська
мова. 10.05 — Учням СПТУ.
Естетичне виховання. 10.35
— Фільм — дітям. «Золоті
туфельки». 1 серія. 11.40 —
Французька мова, 12.10 —
Фільм «Добровольці». 13.40—
Програма Північно-Осетин
ської студії телебачення.
14 40 — «...До шістнадцяти і
старші».
15.25 — Повний.
18.00 — Новини. 18.15 —
Ритмічна гімнастика. 18.45
— Виступ хореографічного
ансамблю «Усмішка» міста
Овердловська. 19.00 — Бас
кетбол. Чемпіонат СРСР. Чо
ловіки. Матч за І місце.
ЦСКА — «Жальгіріс». Під
час перерви — 19.45 — Ве
чірня казка. 20.40 — Якщо
хочеш бути здоровим. 21.00
— «Час». 21.40 — Із лондон
ських симфоній И. Гайдна.
Симфонія № 97. 22.10 — Но
вини. 22.20 — Фехтування.
Чемпіонат СРСР.

▲ ут
10.00 — Новини. 10.10 —
Для дітей. Циркова програ
ма. 11.05 — Художній фільм
«Випадок з По.іиніним». 12.40
— «Доброго вам здоров'я»,
відповіді на листи телегля
дачів. 13.10 — Музичний відеофільм «Монолог про ко
хання». 14.20 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40
—
Срібний дзвіночок. 17.00 —
Фільм-концерт «Весняні роз
ваги». 17.30 — Перебудова і
кадри. Уроки виборів керів
ника
цеху на Зміївській
ДРЕС. 18.00 — «Радячись з
людьми». Зустріч жителів
мікрорайону
«Гідросилівськніі» з головою тройсько
го райвиконкому м. Кірово
града В. Є. Александрови
чем. (Кіровоград). 18.30 —
«Головна лапка». Обговорює
мо проект Закону СРСР
про державне підприємство
(об’єднання).
/Запоріжжя).
18 45 — «Світ фантастики»
Виступ письменник^ Кіра
Буличова. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Худож
ній фільм «Через терни до
зірок». 1 серія. 20.50 -- На
Добраніч. діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Ю. Візбор.

А ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
«Час». 8.00 — Шаховий ви
пуск. Матч претендентів на
звання чемпіона світу. 8.10
— Телефільм «Сімнадцять
миттєвостей весни». З і 4 се
рії. 10.35 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.15 — Всесоюзний
Тиждень музики для дітей
та юнацтва. 17.15 — Нови
ни. 17.20 — Мультфільм.
17.30 — «На землі Еллади».
Кіноогляд. 18.15 — Теле
фільм
«Кумедні пригоди
Епіс». 5 і 6 серії. 18.50 —
Сьогодні у світі. 19.00 — До
кументальний фільм. 19.50—
Новини, 20.00 — «Чужі». Те
ленарис пРО негативні яви
ща у соціальній сфері м. Ростова-ца-Доиу. 20.45 — Спі
ває ансамбль російської піс
ні
«Весняночка» Па.’Тацу
культури «Салют» м. Моск
ви. 21.00 — «Час». 21.40 —
Телефільм «Сімнадцять мит
тєвостей
весни». 4 серія.
22.55 — Сьогодні у світі.
23.10 — Світ і молодь.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 —
Для дітей, «Первоцвіт». 10.35
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(об'єднання).
Фехтування. Чемпіонат СРСР. підприємство
18 50 — «Віночок». Фільм22.40 — Новини.
концерт. 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — Естрадний
концерт. 20.15 — «Редакціяглядач». Додаток до телерадіопереклнку «Темп». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00—
«Час». 21.40 — Молодіжна
А ЦТ (1 програма)
«Гарт». 23.10 — Акту
7.00 — Ранкова зарядка. студія
альна камера. Вечірній ви
Мультфільм. Музика. 7.30 — пуск.
«Час». 8.05 — Телефільм
«Сімнадцять миттєвос/бЯ вес А ЦТ (П програма)
ни». 4 1 5 серії. 10.25 — Но
Б.00 — Гімнастика. 8.15—
вини. 16.00 — Новини. 16.15 Документальний
телефільм.
— Спорт і особистість. 16.45
8 35 — Концерт ансамблю
пісні і танцю «Твер» Палацу
культури профспілок м. Калініна 9.05 — Наш сад. 9.3.J
— «Весняні потішки». Фільмконцерт.
10.20 — учням
СПТУ. Історія. 10.50—Мульт
фільм.
11.20 — Іспанська
мова. 11.50 — Фільм «Два
довгих гудки в тумані». ІЗ.Оо
— «Роби з нами, роби, як
ми, роби краще за нас».
14,05 — Новини. 18.00 —Но
вини. 18.10 — Грає лауреат
міжнародного
конкурсу
IO. Сидоров (баян). 18.30 —
«Для всіх і для кожного».
Торгівля без черги. Телепереклик
Москва — Вільнюс—
19.00 — Актуальна камера. — «...До шістнадцяти і стар
19.30 — «Співдруж
]9.35 — Художній телефільм ші». 17.30 — Новини. 17.35— Одеса.
ність». Тележурнал. 20.00 —
«Через терни до зірок"». 2 се Назустріч XX з'їзду ВЛКСМ. Вечірня казка. 20.15 — Рит
рія 20.45 — На добраніч, ді «Пошуковий характер». 18.05 мічна гімнастика. 20.45 —
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — — Телефільм «Кумедні при Якщо хочеш бути здоровим.
ІО. Візбор. «Березова гіл годи Еліс». 7 і 8 серії. 18.40
— «Час». 21.40 — До
ка». Прем'єра телевистави. — Сьогодні у світі. 18.50 — 21.00
кументальний
телефільм
Частина III. 22.45 — Актуаль Наука і життя. 19.20 — Но «ІІо дорогах «Слова о полку
на камера. Вечірній випуск. вини. 19.25 — С. Рахманінов. Ігоревім». 22.10 — Новини.
Сюїта № 1 для двох форте 22.20 — Гандбол. Чемпіонат
піано. 19.50 — Камера ди
Чоловіки. СКА (Мінськ-)
А ЦТ (II програма)
виться у світ. 21.00 —«Час». СРСР.
21.40 — Телефільм «Сімнад — МАІ.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —’ цять миттєвостей весни».
«Совість науки. Етюд про 5 серія. 22.45 — Сьогодні у
К. Тімірязєва». Науково-по світі. 23.00 — «Луною на
пулярний фільм. 8.35 — «Ра шої юності була...». Переда
дість Європи». Фестиваль ди ча. присвячена заслуженій
тячих самодіяльних колек артистці РРФСР М. Кристативів. 9.50 — Шахова шко .пінській. По закінченні — А ЦТ (І програма)
ла. 10.20 — Учням СПТУ. 00.10 — Шаховий
випуск.
7.00 — Ранкова зарядка.
Етика і психологія сімейно Матч претендентів на звання Мультфільм. Музика. 7.30—
го життя. 10.50 — Фільм — чемпіона світу.
«Час». 8.00 — Шаховий ви
дітям. «Золоті туфельки». 2
пуск. Матч претендентів на
серія. ]1.55 — Німецька мо А УТ
звання чемпіона світу. 8.10
ва. 12.25 — «Скальпель і
10.00 — Новини. 10.10 — — Телефільм «Сімнадцять
фрески хірурга Юдіна». На «Кур’єр. Ідеї, відкриття, ви миттєвостей весни». 5 1 6 се
уково-популярний
ф і л ь м. находи юнацтва». 11.00 — рії. 10.30 — Новини. 16.00—
12,45 — Грає Ірина Медве Художній фільм «Через тер Новини. 16.15 — Веселі стар
дева (скрипка). ІД.05 — Но ни до зірок». 2 серія. ]2.05 — ти. 17.00 — «Діла і турботи
вини. 18.00 — Новини. 18.15 Концерт популярної симфо агропрому». Документальні
— «Із скарбниці світової му нічної музики. 12.45 — Для фільми.
17.30 — Новини.
зичної культури». Г. Берліоз. дітей. «Кицька, яка гуляла 17.35 — Телефільм «Кумед
«Фантастична
симфонія». як собі знала». Вистава. Під ні пригоди Еліс». 9 1 10 серії.
1.9.10 — Про перехід на літ час перерви — 13.45 — Но 18.05 — Науково-популярні
ній час, 19.20 — Докумен вини. 16.30 — Новини. 16.40 фільми про шкідливість пи
тальний телефільм. 20.00 — — Срібний дзвіночок. 17.00 яцтва. 18.20 — Документаль
Вечірня казка. 20.15 — Му — Документальна кінопро- ний фільм. 18.50 — Сьогод
зичний кіоск. 20.45 — Якщо грама 17.30 — Сонячне ко ні у світі. 19.00 — «Людина
хочеш бути здоровим. 21.00 ло. 18.00 — Любителям ба і закон». Обговорюємо про
— «Час». 21.40 — Із лондон лету. 18.30 — «Головна лан ект Закону про державне
ських симфоній И. Гайдна. ка».
Обговорюємо проект підприємство
(об’єднання).
Симфонія № 98. 22.10 — Закону СРСР про державне 19.30 — Новини. 19.40 —

— Художній телефільм «Че
рез терни до зірок». 1 серія.
11.50 — «Комп'ютер». 12.30—
Музичний фільм «Не розлу
чайтесь з дитинством». 13.10
— «Село і люди». 13.40 —
Новини.
16.30 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
17.00 — Народні
таланти.
17.30 — Для школярів. «Ва
ріант». 18.00 — Документаль
ні телефільми «Сни із запа
хом. м'яти», «Арілламі —
земля
північного вітру».
18.30 — Співає народний ар
тист РРФСР Р. Ібрагімов.

Дзеркало сцени. Телеогляп,’'
21.00 - «Час». 21.40 —
лефільм «Сімнадцять мит»
тєвостей весни». 6 cepitf
22.55 — Сьогодні у світ/
23.10 — Концерт С. Захарок
ва в Центральному концерт«
лому залі.
А УТ

10.00 — Новини. Ю.10 -2)
Виробнича гімнастика. (Уроіб
1). 10.20 — «Чіпполіно». Ба<*
лет для дітей, 12.05 — Мо»
лодіжна студія «Гарт». 13.33
— Сьогодні — Міжнародний
день театру. «Театр і час»
14.45 — Новини. 16.30 — Но^
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Для школя
рів. «Девіз: відвага. муж
ність. честь». 17.35 —Фільм«
балет «Прометей». 18.00 —]
Телефільм «Народні мелодії»,
18.15 — Інформаційний вн-ї
пуск. (Кіровоград). 18.30 —J
«Колектив
і п'ятирічка».
Світловодський керамічній'?,
завод. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35
«Темп». Телерадіопереклик з
проблем науково-технічного
прогресу. 20.35 — Вечірня
гімнастика. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час»«
21.40 — «І тільки музика»,22.50 — Актуальна камера.
Вечірній ВИПУСК.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15-74
Документальний фільм. 8.35
— Мамина школа. 9.05 —1
К. Гоцці. «Ворон». ВцставА
Московського театру са.тнри. 11.05 — Англійська мо-3
ва. 11.35 — Фільм—дітям*
«Острів скарбів». 13.05 -»І
Сільська година. 14.05 -Ч
Концерт учнів Пермського
хореографічного
училища«
15.15 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Наш дім. 19.00
— Клуб мандрівників. 20.00
— Вечірня казка. 20.15
’
Спортивна гімнастика. Між.
народні змагання на приз
газети «Московские hoboCjL
ти». 20.45 — «Якщо хочеїж
бути здоровим». 21.00 --Я
«Час». 21.40 — «Слово Ан-:
дроникова». «Тагільська зна?
хідка». Науково-популярний
фільм. 22.50 — Новини. 23.00
— Спортивна гімнастика.
Міжнародні
змагання на
приз газети «Московские
новости».

Наступний номер «Моле«
дого комунара» вийде у су4
боту, 28 березня ц. р.
■— — ■! І І \ Т'т-1
Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Кіровоградський міськком ЛКСМ України

НАПРАВЛЯЄ
НА РОБОТУ ЗА КОМСОМОЛЬСЬКИМИ ПУТІВКАМИ
в будівельне управління № 3 тресту «Кіровоградміськбуд» на будівництво дра
матичного театру робітників будь-яких спеціальностей.
Ті, хто не має будівельних спеціальностей, можуть набути їх в учбовому ком
бінаті «Важбуд».
Оплата праці — відрядно-преміальна.
Одиноким надається благоустроєний гуртожиток.
Сімейні, котрі потребують поліпшення житлових умов, беруться на квартир
ний облік з моменту оформлення на роботу.
При оформленні на роботу за комсомольськими путівками трест «Кіровоградміськбуїг» дає гарантійного листа про забезпечення сімейних протягом двох років
малосімейними гуртожитками.
Одинокі мають право на постійну прописку в місті Кіровограді.
Наша адреса: провулок Центральний, 1.
Телефони: 4-95-36. 4-98-55.
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ЕФЕКТИВНІ ПОМІЧНИКИ
В ОСОБИСТОМУ
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МБ-1 «НЕВА».
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Мотоблок МБ-1
«Нева»
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
ВЛАШТОВУЄ ПІД ЧАС
ВЕСНЯНИХ
КАНІКУЛ
ДНІ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ
АБІТУРІЄНТІВ З ІНСТИ
ТУТОМ. ЙОГО НАВЧАЛЬ
НОЮ ТА ЛАБОРАТОР
НОЮ БАЗАМИ, З ПРА
ВИЛАМИ ПРИЙОМУ ДО
ВУЗУ.

26 березня —

День факультету сіль
ськогосподарського
ма
шинобудування
(15.30,
аудиторія № 1).
1. Інформація про спе
ціальність
конструктора
сільськогосподарських ма
шин.
У програмі днів 2. Виступ викладачів, що
приймали вступні екзаме
такі заходи:
ни в 1985 році, про харак
25 березня —
терні помилки абітурієн
День відкритих дверей тів.
(13.00, актовий зал).
3. Екскурсії по інституту.
1. Виступ ректора інсти
27 березня —
туту.
День машинобудівного
2. Інформація відпові
дального секретаря прий факультету (14.30, аудито
мальної комісії про пра рія № 1).
1. Бесіда про роль інжевила прийому до вищих
навчальних закладів
на нера-технолога в роботи
зованому виробництві.
1987 рік.
3. Виступ директора під
2. Консультація викла
готовчих курсів.
дачів про особливості під
4. Інформація про під готовки до вступних екза
готовку інженерів-еконо- менів з мате/латики.
містів.
3. Вимоги, що пред’яв
5. Екскурсії по інституту. ляються на вступних екза

менах з мови і літератури.
4. Екскурсія по інституту,

30 березня —

День факультету буді
вельних та шляхових ма
шин (14.40, аудиторія № 1).
1. Бесіди про чспеціальності: будівельні та шля
хові машини й устаткуван
ня, машини і технологія
ливарного виробництва.
2. Бесіда про роль об
числювальної техніки в
роботі інженера.
3. Екскурсії по інституту.
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29 березня —

День електромеханічно
го факультету (14.30, ауди
торія № 1).
1. Бесіди про спеціаль
ності: автоматика І теле
механіка,
електропоста
чання промислових
під
приємств, міст і сільсько
го господарства, машини і
технологія обробки мета
лів тиском.
2. Екскурсії по інституту.

Індекс 61103.
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робки — до 20 сантимет
рів. Механізований садо-.
во-городній інструмент на
різує борозни, проводить
підгортання та прополю-г4
вання.
Невеликий за розмірами
«Кріт» не потребує спе»
діяльного приміщення длй
зберігання, при транспорт,
туванні його легко роз«
містити навіть у багажни
ку автомобіля.
Вага — 48,5 кг.
Ціна — 275 крб.

На городі
«Кріт»
Мотокультиватор
по
тужністю у дві кінські сн-

ли, оснащений ротором з
спеціальними ножами, доб
ре розпушує землю, зни
щує бур’яни, загортає мі
неральні та органічні доб
рива на всю глибину об
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Багатофункціональн и й
«мінітрактор» з допомо
гою навісних чи причіпних
знарядь здатний повністю
обробити грунт, перевсзтА
різноманітні вантажі, в ра
зі потреби полити город,приготувати корм худобу
Придбавши
приставку
для
обробки деревини,
можна пиляти лісоматеріа
ли товщиною до 130 мм,
фугувати дошки шириною
до 200 мм.
З допомогою навісної
косарки мотоблок вправна
косить траву, а взимку,
оснащений
снігоочисни
ком, ретельно чистить по«
двір’я.
Потужність мотоблока—-’
5 кінських сил, швидкість
— 2,5—10 км/год., пали«
во ■— бензин А-72 або А-76*
Піна —• 580 крб. без вар;.
тості
допоміжних при«
строїв.
Укоопторгреклама.

Газета виходить у вівторок,
четвер, суботу.
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