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З’ї з д
Велика і- відповідальна 

роль учителя в розвитку 
?здяяського суспільства,
іарод, партія довірили ие- 

да'-огам складну, благород
ну і гуманну, справу — ви
ховання підростаючого по
коління. Ділова, зацікавле
на розмова про громадян
ський обов'язок і високу 
місію працівників загально
освітньої і професійної ніко
ли республіки йшла на 
V з’їзді вчителів УРСР, який 
Відбувся 15—16 травня в 
Києві.

На з'їзді обговорено пи
тання «Про хід виконання 
в республіці рішень XXVII 
в'їзду ' КПРС і XXVII 
в’їзду Компартії України, 
Основних напрямів рефор
ми загальноосвітньої і про
фесійної школи по дальшо
му підвищенню якості на
вчання і комуністичного 
виховання підростаючого 
покоління». З доповідями 
Міністерства освіти УРСР і 
Державного комітету УРСР 
по. професійно-технічній ос
віті виступили міністр М. В. 
Фомснко і голова комітету 
Є. М: Кадацькпй.

Усім ланкам загальноос
вітньої ' і професійної НІКО
ЛИ республіки треба буде 
вдійспнти перебудову в 
світлі вимог XXVII з’їзду 
партії, січневого Пленуму 
ЦК КПРС. Головне завдан
ня, зазначалось у допові
дях і виступах, — докорін
но поліпшити якість на
вчання і виховання молоді. 
Третій рік йде шкільна ре
форма. В усіх областях, 
містах, районах і в цілому 
по республіці розроблено 
конкретні плани її реаліза
ції. визначено завдання на 
^(?жеіг рік.
' У цій роботі є деякі зру

шення. У школах поліпшує
ться організація суспільно

учителів республіки
корисної, продуктивної пра
ці учнів: створено понад 450 
тисяч робочих місць. Охоп
лено навчанням більш як 
половину дітей шестирічно
го віку. Запроваджено ряд 
нових навчальних курсів, 
зокрема основи інформати
ки та обчислювальної тех
ніки. Творчо підходять до 
справи багато колективів 
Вінницької, Львівської, Хар
ківської областей і міста 
Києва. Збільшується кіль
кість молоді, яка вступає 
до професійно-технічних 
училищ. Цього року тут на
вчаються професійної май
стерності, набувають знань 
730 тисяч юнаків і дівчат. 
Усі учнлиша реорганізовано 
в середні. Здійснюється під
готовка робітників за най
новішими професіями, ви
кликаними до життя науко
во-технічним прогресом. 
Помітно зміцнилась навчаль
но-матеріальна база загаль
ноосвітньої і професійної 
школи.

Важливою підмогою у ви
вченні основ багатьох наук, 
і перш за все інформатики, 
має стати технічна твор
чість молоді. Можливості 
тут невичерпні. Проте ви
користовуються вони пога
но. В школах та училищах 
ще мало технічних гуртків, 
в тому числі з кібернетики, 
електроніки, обчислювальної 
техніки.

На з'їзді підкреслювалася 
визначальна роль професій
но-технічної школи у під
готовні робітничих кадрів, 
які володіють сучасною тех
нікою. В зв'язку з ним з 
триногою вказувалося на 
те, що зменшилася кількість 
випускників училищ з під
вищеними кваліфікаційними 
розрядами, дипломами з 
відзнакою. Учнів недостат
ньо готують для роботи в

умовах бригадного підряду 
і госпрозрахунку, повільно 
розгортається підготовка 
робітників для пріоритетних 
напрямів розвитку техніки 
і технології. Так, із 430 ти
сяч випускників училищ, 
які щороку направляються 
в народне господарство, ли
ше 2 проценти володіють 
новими, найперспективпіши- 
ми спеціальностями. Щоб 
виправити став справ, слід, 
зокрема, сміливіше перехо
дити на роботу за прямими 
угодами училищ з підпри
ємствами. об'єднаннями та 
організаціями.

Але перебудова школи, го
ворилось на з’їзді, йде за
надто повільними темпами, 
без відчутних якісних змін. 
Навчально-виховний процес 
ще не відповідає вимогам 
суспільної практики. Як і 
раніше, значна частина 
школярів, особливо молод
ших класів, слабо засвоює 
навчальний мате,ріал. Не 
ліквідована перевантаже
ність учнів. Помітно не всти
гає за вимогами реформи 
розробка нових програм і 
підручників, особливо з ма
тематики. фізики, біології, 
деяких гуманітарних ди
сциплін. Всіма ними питан
нями більш цілеспрямовано 
повинні займатися V тісній 
взаємодії з Академією педа
гогічних наук Міністерство 
освіти республіки, його ін
ститути педагогіки та пси
хології.

Наголошувалося, іпо при
скорення науково-технічно
го прогресу, переведення 
економіки на. принципово 
новий рівень технічної 
озброєності вимагає загаль
ної комп'ютерної грамот
ності молоді, знань, без 
яких завтра буде просто 
неможливо працювати в 
будь-якій галузі народного 
господарства. Тому слід

своєчасно готувати кадри 
вчителів, вирішувати питан
ня комп’ютерного оснащен
ня шкіл та училищ, актив
ніше використовувати для 
цього місцеві можливості.

Одне з ключових завдань 
перебудови школи, говори
ли делегати, — поліпшення 
виховної роботи, особливо 
ідейно-класового загарту
вання учнів. На якісно но
вий рівень треба піднести 
вивчення предметів гума
нітарного циклу як основи 
їх світоглядної підготовки. 
Віддача виховної роботи 
буде тим вагоміша, чим 
активніша в вій буде участь 
самих учнів, піонерських і 
комсомольських організа
цій.

Зверталась увага на сер
йозні недоліки в ідейно-мо
ральному вихованні, від
сутність копіткої індивіду
альної роботи, однобоку 
орієнтацію на так звані 
«масові заходи». Багато пе
дагогічних колективів не 
зуміло відмовитися від за
старілих форм виховання, 
більше .забороняють, ніж 
організовують роботу і до
звілля учнів.

Спільна турбота школи, 
сім’ї, громадських органі
зацій, трудових колективів, 
засобів масової інформа
ції — допомогти юнакам та 
дівчатам виробити стійкий 
імунітет проти буржуазної 
ідеології, непохитні ідейні 
переконання. В полі зору 
педагогічних колективів МЯЄ: 
бути інтернаціональне та 
патріотичне виховання; Тре
ба аргументовано і пере
конливо роз'яснювати учням 
суть і досягнення націо
нальної політики КПРС, 
не уникаючи актуальних, а 
то її гострих питань.

В зв'язку з цим підкрес
лювалась необхідність даль

шого поліпшення вивчення 
учнями поряд з рідною, 
українською, і російської 
мови, без чого не можна 
оволодіти всім багатством 
знань.

В усій системі виховання 
дітей і підлітків особливе 
Місце займає суспільно, ко
рисна праця. Посилаючись 
на приклади вдумливого 
підходу до трудового вихо
вання молоді в ряді міст 
республіки, доброї взаємодії 
зі школою виробничих ко
лективів, промовці разом.з 
тим вказували: багато ке
рівників підприємств без
відповідально поставились 
до вимог реформи про рів
ні обов'язки зі школою за 
трудове навчання і вихо
вання учнів. Лише полови
на базових підприємств 
створила робочі місця для 
продуктивної прані школя
рів. У боргу перед школою 
корівники Мінмісневпрому, 
М'інбуду, Мінбудматеріалів, 
Міиавтотрансу, Держагро- 
прому республіки.

Більше уваги повинні 
приділяти розвитку шкіл, 
профтехучилищ, дитячих 
будинків та шкіл-інтерпатів, 
в тому числі оновленню їх 
навчально-матеріальної ба
зи. Держплап, Держбуд. 
Д о р ж п ост а ч республіки.

Успіх- шкільної реформи, 
наголошувалося на з’їзді, 
наше суспільство по праву 
пов'язує з учителем, його 
сумлінно самовідданою пра
цею. Підкреслювалося, що 
сьогодні, коли па першому 
плані стоїть завдання фор
мування особистості кожно
го учня, до вчителя, як 
центральної постаті перебу
дови школи, ставляться 
особливо високі вимоги. 
Йому треба, творчо вико
ристовуючи досягнення пе
дагогічної науки і практи
ки. спонукати, а не приму-

шувати своїх вихованців до 
оволодіння знаннями, запа
лювати їх на добрі справи 
і благородні вчинки.

Ставлячи високі вимоги 
до вчителя, не можна забу
вати, що він вимагає постій
ної турботи про себе. Тут 
важливо все: житлово-по
бутові умови і дбайливе 
ставлення до його часу, ор
ганізація дозвілля і оздо
ровлення.

На з’їзді були піддані 
критиці Міністерство освіти 
і Держпрофосвіта респуб
ліки, які не використали 
наявні можливості, щоб в 
усіх школах і училищах бу
ла створена належна атмо
сфера творчості, високої 
відповідальності за своєчас
не виконання кожним на
вчальним закладом, кожним 
учителем конкретних зав
дань реформи. Це повністю 
стосується і Держкомітету 
по профтехосвіті.

Багато належить зробити 
і Центральному Комітету 
ЛКСМУ, всім комсомоль
ським організаціям пс під
вищенню їх ролі в житті 
школи, вихованню у кожно
го учня активної життєвої 
позиції і високої відпові
дальності за- оволодіння 
знаннями.

Життя, підкреслювали де
легати, вимагає чітко усві
домити: шкільна реформа 
стосується всіх і кожного, 
тут не може бути людей 
інертних-, а тим більш — 
байдужих.

На з'їзді виступив член 
Політбюро ЦК КПРС. пер
ший секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербпііький.

Делегати прийняли резо
люцію. в якій закликали 
всіх педагогів республіки 
працювати натхненно. всі 
свої звання і енергію спря
мувати на поглиблення пе
ребудови загальноосвітньої 
і професійної школи, підго
товку підростаючого поко
ління до- життя, до праці.

На. цьому з’їзд вчителів 
республіки завершив ро
боту.

(РАТАУ).

Наталя БУБНОВА — секретар комітету комсомолу 
колгоспу імені Свердлова. Очолювана нею організа
ція— одна знаичисельніших у районі — понад 100 чо
ловік. Відповідно, молоді до снаги значимі справи 
скажімо, нещодавно комсомольці провели суботнищ 
від час якого по-ударному працювали на весняній 
сівбі, впорядкували алею Слави. А організатор усіх 
справ — молодий комуніст Наталя БУБНОВА.

Фото В. ГРИБА.
Добровеличківський район.

«Відчуваю подвійну відповідальність» АНОНС!

їх п'ятеро — Степан 
Човпун, Мечислав Буду- 
раііський, Віктор Тулян- 
цев, Володимир Іванчен- 
ко та Володимир Грабен- 
ко. Усі — комсомольці, 
а разові — молодіжна 
ланка по вирощуванню 
сільськогосподаїрєь к и х 
культур. Мечислав, Вік
тор та два Володимири 
проголосували! за те, щоб 
ланковим був- Степан. Ди
рекція радгоспу «Кіров- 
ськиіі» погодилася з рі
шенням. зборів 1 затверди
ла керівником КМК Степа
на Човпуна.

— Ланковий Ініціатив
ніш, трудолюбивий, та І 
вся ланка бойова, — не 
без гордості за підлеглих 
каже директор радгоспу, 
Володимир Васильович 
Іт'улнк.

Директор і 
комсомольським 
том, агрономом, 
на секретарем 
організації радгоспу, йо
му до вподоби люди, які 
люблять землю, шукають, 
як примножити її- відда
чу. А в ланці зібралися 
якраз такі механізатори. 
Вони взяли на озброєння 
колективний підряд.

Слід сказати, що

прогреспвна. 
пізації і і 
знайшла прописку у всіх 
механізаторських колек
тивах Кіровоградського 
району. Сільськогосподар
ські культури на площі 
понад 105 тисяч гектарів 
вирощують механізатори 
за колективним підрядом. 
Створено в районі 
підрядних

форма орга- 
оплатн праці

■ І И

сам був 
активіс- 
донедав- 

партіііиої

ЦЯ

162 
колективи, з 

них1 24 — комсомольсько- 
молодіжні. Це у колгос
пах Імені Крупської, Іме
ні Капля Маркса, Чапае
ва. «Мир» та в інших гос
подарствах.

На зборах партійно-гос
подарського активу райо
ну, що відбулися в берез
ні. було розглянуто пи
тання про стан і заходи 
по виконанню в _раіІон1 
постанови
Ради 
«Про 
лешія 
нізму 
агропромисловому 
лексі країни»,
ЦК КПРС. «Про. невід
кладні заходи щодо під
вищення продуктивності 
праці в сільському госпо
дарстві на оенові впро
вадження раціональних

ЦК КПРС і
Міністрів СРСР 

дальше удоскона- 
еконбмічного меха- 
господарговання в 

комп- 
постанови

і
форм його організації 
госпрозрахунку». Пам’ 
тнеться, Аркадій Сидоров 
тоді заявив: «У нашій 
ланці три механізатори. 
Ми взялися вирощувати 
кукурудзу па 157, ячмінь 
на 102, багаторічні гравн 
па 123 гектарах. Згідно 
договору - Із. правлінням 
колгоспу, ми повинні ви
ростити 
центнерів 
рудзи з гектара, ЗО цент 
перів ячменю, одержати 
не менше 45 центнерів сі
на. багаторічних тпав з 
гектара. Я відчуваю по
двійну відповідальність за 
кінцевий результат ро
боти, адже партійна орга
нізація прийняла 
кандидатом у 
КПРС. а товариші 
.пачковим».

(Закінчення на 2-й

і 
fl-

не менше 36 
зерна куку-

мене 
члени 

обпали

стор.).

Двадцять третього > 
травня, у суботу, відбу- < 
деться пленум обласного 5 
комітету комсомолу з < 
порядком денним: «Про? 
завдання обласної ком- < 
сомольської організації, ? 
що випливають з рішень.^ 
січневого (1987 року)с 
Пленуму ЦК КПРС, XX $ 
з'їзду ВЛКСМ та XXV Є 
з’їзду ЛКСМ України».8 
Як ми вже повідомляли, с 
у приймальні обкому 8 
:комсомолу (телефон< 
4-95-66) продовжує пра-< 

, цювати стіл довідок за < 
’ таким графіком — щодня < 
»від 18 до 20 години (у ‘ 
* суботу — з 9 до 15 го- <
> днин), крім неділі. З до-‘ 
с ломотою нього відкри- <
> того телефону кожен'
< бажаючий ще до почат-'
> ку роботи пленуму маєJ 
С можливість УТОЧНИТИ ТС' 
2 чи інше питання, запро-, 
s понуватн. рекомендува- 
? ти чи- порадити учасни- 
S кам зосередити увагу на' 
с певній проблемі
> І останнє — ухвалені
4 пленумом рішення пере-
5 творяться в- серйозні ді- 
у.ла; тільки за умови без- 
? посередньої участі в їх-
> ній реалізації всіх зані-
< кавлевих осіб.



!

2 стер.

Сьогодні — 65-а річниця з дня на- 
ро; ;ження Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Леніна. Зі свя
том кас, юні піонерні
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А свіни продовжувалось. 
Усмішок, сонця і веселощів 
ніколи не буває забагато. 
А ще радості спілкування. 
Всім цим вщент був напов
нений день зльоту.

Тон усьому святові було 
задано на лінійці відкриття, 
що відбулася у міському 
парку імені В. 1. Леніна. 
560 представників піонері! 
області вишикувались біля 

Пам’ятника вождю. Це та
кож традиційно. Здаючи 
рапорти, воші звітують і пе
ред Леніним, хто першим 
надав такої великої уваги 
комуністичним об’єднанням 
дітей. •

День був побудований так, 
щоб часу вистачило і для 
серйозних справ,- і для від
починку. Відразу ж після 
лінійки делегати розійшлися 
па заняття по секціях. їх 
було створено вісім і нази
валися вони так: «Піонер
ське самоврядування», «Піо
нерський активіст». «Старші 
піонери в дружині», «Рів
няюсь на комсомол», «Ти і 
з'їзд», «Піонерська органі
зація 1 школа», «Піонерська 
■честь». «Піонери 1 .' -
та». Відразу видно, 
роке коло питань 
вилось па заняттях, 
па кожній із секцій 
обговорювали, крім 
ного питання, і ті. що їх ці
кавили, Наприклад, прийом 
у піонери. Особливої уваги 
йому надавали делегати, що 
брали участь у роботі сен. 
ції «Піонерська честь». Об
говорення продовжувалися 
ще й після, під час обідньої 
перерви. Самі піонери гово
рили так: «У дорослих це 
називається обміном досві
дом». А 'Гапя Герасимчук, 
голова ради дружини Плоско- 
забузької восьмирічної шко
ли Вільшанського району 
сказала:

— Па жаль, у питанні 
прийому якраз досвіду зов
сім мало. Бо заведено прий
мати у піонери всім класом. 
А треба лише достойних, як 
це було колись, у перші ро
ки створення Всесоюзної 
піонерської організації. І 
підготовку треба починати 
зарані, а не в кінці 3-го кла
су. Ось повернуся додому, 
розповім у своїй піонер
ській організації про зліт і 
будемо вирішувати, як про
водити прийом і підготов
ку в подальшому.

жовтеня- 
яке ши- 
охоплю- 

. І все ж. 
і піонери 

основ-

«Молодий комунар»

р і А СТАНЦІЇ «Ігрова» 
° особливо гамірно. Це 

остання «зупинна». Тут 
саме зупинилася делега
ція Оленсандрівського ра
йону, пройшовши усі 
етапи, тобто, станції, що 
виникли в той день у пар- 

х) ну імені В. І. Леніна. 
$ Майже цілий день минув, 

заповнений програмою, 
а втоми у дітей, ну ні

и
При ЗМІНИ У Прийомі І1О-Й 

ряд з іншими проблемами» 
піонерської організації й 
йшлося і на пленарному за-^ трішечки.'У "чому ж сен- 
сіданпі, що потім проходи-Й рєт? ~ 
ло у Кіровоградському му-йчать 
зично-драматичному театрів 
імені М. Л. Кропивпицько.-Й 
го. Воно стало головнимЙ 
заходом дня. Адже відді-Н 
лом шкільної та учнівської« И Д 
молоді обкому комсомолу^ 
.так і передбачалось. „'□упуияії
його проведенні було про-й ВїиьПЦі» 
думано, організовано. На-8тання охоче береться 
ВІТЬ оформлення фойє і№ відповісти старша вожа-

Поки піонери закін- 
чергову гру, на пи-

ІНТЕРВ'Ю 
ПІСЛЯ ЗЛЬОТУ

ОСТАННІЙ

*'“м ........... |----- N ---- ---------------
залу. Особливо вражаючою*4: та Оленсандрівсьної се- 
була відверта обстановка,^'№ 1 На‘ 
що трималась у залі півто-§ _ А сенре; в самих
рн години. 1 правила, якій 
запропонували піонерам,й 
виявились... цікавими. Ніби» 
її парадокс, щоб правила—д 
і були цікавими. Але осьй 
вони:

ПЕРШЕ — правило віль-$Х 
ного мікрофону. Кожен, хто , 
хоче щось сказати, може під-Й 
няти вгору табличку з над-?/ 
лисом району і висловитись.!г 
Якщо соромишся ЧОГОСЬ, —І 
напиши записку і передай' 
листоноші.

ДРУГЕ — висловлювати 
особисту думку. Якщо ж 
пропозиція товариша сподо
балася, покажіть це оплес
ками. Ще в ножного по дві 
карточки: червона — «за»,, 
синя — «не треба даремної викладають. І розуміють, 
витрачати часу». Й

ТРЕТЄ — правило двох і'; 
хвилин. Якщо не встигнеш,^ 
висловити думку і 
двох хвилин, тебе зупинить-?' 
барабанний дріб. Тож, нон-Ь 
нретно і коротно. р

От би такі правила та най 
всі збори. Варто додати, щой 
завдяки такій обстановці най 
пленарному засіданні про-й 
тягом короткого часу, крімй 
основних — творчих ЗВІТІВ? 
делегацій, звіту про роботуй 
секцій. виступів гостей.й 
вручення нагород, виборів?-? 
делегатів на X республікан-й 
ський і IX Всесоюзний дльо-Н 
ти. — встигли обговорити^ 
таку кількість питань, щоп 
дорослі позаздрили б. й

І учасники зльоту, 1 за-« 
прошені гості були збадьо-й 
репі. Потім свято знову» 
продовжувалось в парку.N 
Тут вже піонери дали волгой 
своїй фантазії, умінню в ор-и 
ганізації і проведенні до-й 
звілля. А допомогли Їм пра-с? 
цівпики обласного ПалацуХ 
піонерів. с

Ні. посмішок, тепла 1 свя-й . 
та ніколи не буває забагато.^ кінчується

Наш кор. «Ігрова».

х дітях. Вони стомлюються 
(X тільки від нудних справ, 

а від цікавих — ніколи. 
КОР.: Делегація від ва

шого району брала участь 
у роботі сенції «Ти і 
з’їзд». їм задавались пи
тання далеко не прості, і 
ян же тут себе поназали 
піонери?

— Як говориться, ви
йшли з честю. Звичайно, • 
питання 
з’їздів вони не 
обговорювати із 
ністю дорослих, 
ловне те, що 
розуміють

•д-«

, І

І

19 травня 1987 року
о«Відчуваю подвійну відповідальність»

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.|.

Свою відповідальність 
за доручену справу моло
ді хлібороби, як і їхні 
старші товариші, підкріп
люють конкретними спра
вами. Хоч нинішня весна 
їі затяжна, хоч дощі 1 
стримували робочий ритм, 
все ж до Дня Перемоги у 
колгоспі імені Жданова 
було посіяно всі заплано
вані 878 гектарів соняш
нику та 790 гектарів цук
рових буряків.

Коли я був у колгоспі 
імені Жданова, ланковий 
Аркадій Сидоров своїм 
потужним Т-150 готував 
грунт до сівби кукурудзи, 
а член його ланки комсо
молець Микола Гетьма
ненко старанно сіяв цю 
культуру. Нині вони засі
вають останні гектари. У 
радгоспі «КіровсБКИй»

комсомольська ланка
Степана Човпуна із сів 
бою кукурудзи справила
ся кілька днів тому. По
сіяли в кращі для цього 
року строки, що є перед
умовою того, що одер
жать з гектара не менше 
50 центнерів зерна куку 
рудзи, як і зобов язува-

Ланковий обробляє за
кріплені площі озимої 
пшениці гербіцидами. Ме
числав Будурайський, Вік
тор Тулянцев, Володимир 
Грабеико перевіряють го
товність техніки до Сівби 
сої. Ця культура повин
на зайняти 40 гектарів, і 
з кожного КОМСОМОЛЬЦІ 
зобов’язалися зібрати не 
менше 16 центнерів зер
на. А чим зайнятий п ятии 
член ланки? Володимир 
Іванченко допомагає ку
курудзо водам сусіднього 
колгоспу імені Чапаева в

проведенні сівби. І це зро
зуміло: у комсомольців 
подвійна відповідальність 
_  і за себе, і за товари
ша, і за сусіда.

На цьому можна було б 
доставити крапку, але. зга
далися слова секретаря 
партійної організації рад
госпу «Кіровськйй» Фе
дора Дмитровича Вурика:

— Комсомольці дбають 
1 про високий урожай на
ступного року. Зокрема, 
член ВЛКСЇУІ Анатолій 
Іванов, водій автомашини 
ЗІЛ-130, старанно пра
цює на вивезенні місцевих 
добрив на поля. Торік їх 
вивезли і внесли по 13,1 
тонни на гектар ріллі. І-Іе 
менше 
цього року, 
уже у поле 8200 тонн ор
ганіки при плані 16 тисяч

■ тонн.

повинно бути 1
Доставлоно

В. ЦВЄТАЄВ.
Кіровоградський район.

ОБІД-ПО ТЕЛЕФОНУ
Репортаж з кооперативного кафе

СЛУЖБА 
СЕРВІСУ

комсомольських 
могли 

серйоз- 
але го- 
вони їх

і по-своєму

що важливі питання ком
сомольської роботи тре- 

протягом^ ба перекладати на ді
яльність піонерської ор
ганізації. Наприклад, на 
секції гостро ставили 
питання про самостій
ність, тобто самовряду
вання. Досить, мовляв, 
проводити збори дру
жин і загонів, підготов
лені вчителями, класни
ми керівниками. Треба 
самим. Відродити ту са
мостійність, яка була 
притаманна першим піо
нерським загонамі А в 
тому, що наші піонери 
вміють мислити і орга
нізовувати свої справи 
самостійно, можна пе
реконатись ось навіть 
побувавши на сьогод
нішньому зльоті, що за- 

і на станції 
«Ігрова».
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День народ
ження Все
союзної піо
нер сьної ор
ганізації іме
ні В. І. Лені
на тепер і 
їхнє свято.
Третьоклас
ники Олек
сандр ПОТЄ- 
ХА, Андрій 
ДОМДР А Н- 
СЬКИЙ, Ін- 
на ЄРОМЕН- 
КО, Анна 
САВРАНЧУК 
і Женя БОЙ
КО, що он за
ховався за 
дівча ч и м и 
бантика м и, 
тільни не
давно пов’я
зали черво- 
ні галстуки.

Фото 
В. ГРИБА.

15 квітня в Кіровограді 
почало діяти перше в місті 
кооперативне кафе «Інгул». 
Через два тижні ми завіта
ли до нього.

Необхідно сказати, що 
ми чули різні відгуки про 
роботу нафе. Але усі відві
дувачі сходилися в одно
му — справа потрібна для 
поліпшення обслуговування 
населення, хоча, і так гово
рили, «від цього віддає ка
піталістичним душком». Та 
згадаймо слова Володимира 
Маяновсьного, який ще 
шістдесят років тому писав: 

«...Глазами
жадными 

хапайте: 
Все, что хорошо

у нас
И что хорошо

на ЗападеІ».
Раніше в кафе було двад

цять три працівники різних 
професій, нині тільки де
сять: голова кооперативу, 
по два повари та мийники 
посуду, чотири офіціанти, 
швейцар.

— Але цього мало, — 
каже голова кооперативу 
Юрій Блохін, — розрахо
вуємо розширити штат до 
чотирнадцяти чоловік.

Сьогодні кооператорам 
дано широкі можливості. 
Так, голова кооперативу 
може сам підбирати для 
свого кафе працівників, які 
йому необхідні. Критерії 
підбору — працездатність, 
висока кваліфікація, а та
кож уміння чемно ставити
ся до клієнтів. Тільки при 
наявності черги (в образ
ному значенні цього слова) 
кафе даватиме прибуток.

Якщо справа нова, то при
родно чекати новинок і в 
меню. Завсідники колишньо

го некооперативного кафе 
добре пам'ятають фірменну 
страву «Інгулу» — печеню 
по-кіровоградськи, якої не 
готували більше ніде. Вона 
подаватиметься й тепер, 
але, як запевняє Ю. Блохін, 
стане ще смачнішою. Мож
на поїсти тут також м'ясо 
делікатесне (запечене), яло
вичину з чорносливом, м’яс
ний бульйон, український 
борщ із м'ясом, салати із 
свіжих овочів; на десерт— 
кондитерські вироби тафір- 
менні напої.

Постійні відвідувачі за
кладів громадського хар
чування до цих напоїв час
то ставляться з пересторо
гою, віддаючи перевагу 
сокам. Адже вони нату
ральні, а там — суміш во
ди, сиропу, цукру, лимон
ної кислоти. Однак, вияв
ляється, кооператорам ви
гідніше подавати продук
цію власного виробництва. 
Кондитерський десерт — 
тістечка, кошики, «перси
ки» тощо, які ми побачили 
в кафе, мають вигляд не
стандартний, через що 
більш привабливий.

Продукти кооператори за
куповують в основному на 
ринку. Від цін на ньому 
залежать і ціни на страви, 
які встановлюють самі пра
цівники. Що тут по чому? 
Наприклад, за обід, до 
якого входять український 
борщ, запечене м’ясо, ово
чевий салат та чай з тістеч
ком, необхідно заплатити 
три п’ятдесят.

Ми запитали у Ю. Блохі- 
на про доходи, які мати
муть кооператори.

— Найголовніше те. що 
ми не повинні робити кож-

ного місяця бухгалтерські 
звіти. Контролюючі нас 
органи можуть зробити пе
ревірку у будь-який час, 
тому всі документи про на
шу роботу повинні бути у 
нормі коленого дня. Із гро
шей, які. заробляємо, ми 
платимо за оренду пря.мі- 
щення, амортизацію різно
манітного устаткування, ко
мунальні послуги. Все. що 
залишається — наше. Ще 
необхідно платити художнії, 
ку за виготовлення цікавої 
реклами,

Цікаво, що в «Інгулі» мож
на покуштувати й те, чого 
в меню немає. Для цього 
треба зробити попереднє 
замовлення, наприклад, із 
ранку на вечір. Для цього 
немає необхідності приїз
дити на набережну. Подзво
ніть по телефону 4-76-71,

— До якого часу до ває 
можна заходити з дітьми?,— 
запитали ми в Ю. Блохіна.

— Години до двадцять 
першої.

В «Інгулі» нині можна й 
танцювати. З дев'ятнадцятої 
години до самого закриття 
кафе на комп'ютерному ор
гані грає. Володимир Ви- 
христ. він же й співає.

Одним із шляхів залу
чення до кафе відвідувачів 
в «Інгулі» вважають влаш
тування веселих лотерей, 
запрошення на вечори по
пулярних артистів — гостей 
міста.

Перед кооператорами 
відкриваються широкі мож
ливості виявити свої здіб
ності у незнайомій, але ці
кавій справі.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
С. БОНДАРЄВ, 

спецкори «Молодого 
комунара».
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ПІОНЕРСЬКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

Піонери Піщанобрід- 
ської восьмирічної школи 
Добровеличківського ра
йону взяли шефство над 
молочнотоварною фермою 
№ 3. Бонн доглядають 20 
голів великої рогатої ху
доби.

! * ♦ «
У дружині імені Пав

лика Морозова Петрів-

ської восьмирічної ШКОЛИ 
Новоукраїнського району 
збирають матеріали про 
земляків —■ Героїв Радян
ського Союзу.

* « *

Піонерським загонам се
редніх шкіл №№ 4, 6 з Но
воукраїнського району за 
активну роботу па Мар
ші юних ленінців присвоє
ні імена випускників цих 
шкіл, які загинули під час

виконання інтернаціональ
ного обов'язку у ДРА 
Юрія Чайковського І Олек
сандра Шевченка.

* $ «

Дружина імені Кірова 
Бандурівської середньої 
школи за зардйїшям Го- 
лованівського лісництва 
провела операцію «Біла 
акація», під час якої зі
брано 25,5 кілограма на
сіння акації.

З ІМ'ЯМ 
БАСИЛА 
ЛЕВСКОГО
Молодіжна комплексна 

бригада імені Басила Лев
ского в селі Преселенці за 
сталі врожаї зернових і 
технічних культур прийня
та в колективні члени на- 
ціональпого клубу новато
рів сільського господар
ства. Іван Георгіев, тракто- 
рпст-машнніст першого кла
су — кращий раціоналіза
тор. Його машина для зби
рання квасолі різко скоро
тила затрати ручної, праці. 
Чотири механізатори — Ба
сил Христов, Іван Георгієв, 
Себі Митєв і Костадін Ма
ринов доглядають 110 гек
тарів поля, збираючи що
року найвищі в АПК й ок
рузі врожаї пшениці, со
няшника, кукурудзи та ква
солі.

— 3 ім'ям апостола сво
боди Басила Левского, «« 
сказав кореспондентові га
зети «Добруджанска три
буна» бригадир Рачо Стоя-

пов, — звіряємо свої дум
ки і діла, у нього вчимося 
долати труднощі..

КРАЄЗНАВЦІ
Секція краєзнавців у ок

ружному клубі молодої ху
дожньо-творчої інтелігенції 
порівняно невелика. Тим 
часом саме вона найактив
ніше працює в ці дні. Чле
ни її зустрічаються із’тими, 
кому цікава історія, на під
приємствах та в навчаль
них закладах, виступають 
з лекціями про минуле і 
сьогодення рідного краю 
організовують портретні ве
чори добруджанських рево
люціонерів, борців проти 
капіталізму та фашизму

Значний вклад вносять 
краєзнавці в музейні зібран
ня, плідно працюють над 
виданням ілюстрованого ту
ристичного путівника по 
Толбухінському округові

творчий 
ДОРОБОК 
митця
Молодий толбухіцський 

композитор, диригент хору

в ансамблі пісні і танцю 
«Добруджа» Костадін Бу- 
раджієв є автором тридця
ти музичних творів різних 
жанрів. Свою першу п'єсу 
для оркестру він написав, 
коли був учнем музичного 
училища. Освіту продовжив 
у вищому музично-педаго
гічному Інституті, який ус
пішно закінчив. Серед ос
танніх творів молодого мит
ця газета називає чимало з 
тих, що нині міцно закріпи
лися в репертуарі ансамб
лю «Добруджа». Це насам
перед музика танцю «Сват- 
барі» та нової хореографіч
ної постановки Тончо Тон- 
чева и Димитра Дойчннова,

Добірку матеріалів 
толбухінської окруж- 
ноі газети «Добруджан- 
иКа підготував
Н. ДОБРІН.
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ТВОРЧІСТЬ
сім акторських поколінь 

змінилося за тридцять роній 
існування народного студенті 
ського театру «Резонанс» К& 
ровоградського педагогічного 
Інституту імені 0. С. Пушкіна'. 
Сотні спектаклів поставив те« 
атр на сцонах обласного цент, 
ру, районів області, Колсктцр 
незмінно розробляє проблему 
морального становлення осо
бистості. Яким бути — ось, ма
буть, головне питання, яка 
театр вирішує кожним своїм 
спектаклем. В афіші студент
ського театру класика і сучас
ність. До підвищеної пильності 
закликає театр у виставі «Ді
знання» за п’єсою антифашиста 
Петера Вайса. За цю роботу, 
студентський театр удостоєний 
звання лауреата всесоюзного 
огляду, присвяченого 40-рїччю 
Перемоги радянського народу 
у Великій Вітчизняній війні, 
став володарем великої золотої 
медалі. Дипломом Великого 
театру СРСР в 1985 році від
значений внесок колентиву о 
пропаганду вітчизняної класи-: 
ки, «Резонанс» — лауреат об
ласної комсомольської премії 
імені Ю. Яновсьного, неоднора
зовий переможець традиційних 
обласних нонкурсів «Театраль
на весна» і осінніх свят театру 
«Вересневі самоцвіти».

На знімках: візитною
карткою студентського театру 
стала вистава Є. Шварца «Кри
шталевий черевичок». В. ДЕЙ- 
НЕКІН - Мачуха, Т. ТИХАН- 

СЬКА—Попелюшка (зліва внизу).
Захоплення студента Валерія 

ДЕИНЕКІНА (на фото — спра
ва внизу) театром стало ви
значним у його житті. Після 
закінчення педінституту всту
пив до Московського театраль
ного училища імені Щукіна. 
З 1973 року він незмінний ре
жисер театру «Резонанс».

У. «Резонансі» — і захоплен
ня, і назчання, і вільний час—! 
усе разом. І радість театраль
них прем’єр — одна на всіх 
(зліва вгорі).

Своє тридцятиріччя театр 
відзначив спектанлем Ж. Рень- 
яра «Єдиний спадкоємець». 
Сцена з вистави (справа вгорі).

Фото В. ВАЛЬКЕВИЧА 
та І. ДЕМЧУКА.

У ТРАВНІ —ПРО «АВГУСТ»
ВМІЩЕНІ ТУТ ПУБЛІКАЦІЇ — ЦЕ ОДНОЧАСНО й РЕЦЕНЗІЇ НА ВИ-

Шок і депресія
СТУПИ В КІРОВОГРАДІ ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ГРУПИ «АВГУСТ», І РОЗДУМИ

ПРО ВПЛИВ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ НА ДУМКИ Й ПОЧУТТЯ, й ІНФОРМА

ЦІЯ ПРО погляди НА «МЕТАЛІЧНИЙ» РОК ТИХ. ХТО ЙОГО СТВОРЮЄ

й ВИКОНУЄ.

'«хочемо відійти
(ВІД ЕСТРАДНОСТІ

І АЛ ГПМПІЛ .гАПІГ\#іГ“Т« Й-? #"!! ї'.А 71 ҐЧ'ЗІЛТЛІ

и

ІНТЕРВ’Ю З КЕРІВНИКОМ ГРУПИ «АВГУСТ» 
ОЛЕГОМ ГУСЄВИМ

КОМПОЗИТОРОМ

НОР.: Коли виникла гру
па «Август», хто входить 
до н складу?

0. Г.: Створення групи 
почалося з 1980 року, а в 
серпні 1982 року (звідси я 
назва) сформувався зла
годжений колектив, ЩО 
вийшов на професійну 
сцену. Перші концерти 
відбулися в Кемерово, ПО
ТІ” ми виступали від Нов- 
гфадської філармонії. 
Після концертів у Ленін
градському палаці молоді 
нас помітили музичні кри
тики, глядачі, і з 1985 ро
ку група — штатний ко
лектив Ленконцерту. З мо
менту створення склад 
групи майже не мінявся. 
Від «Землян* прийшли ба
рабанщик Андрій Круг
лов. бас гітарист Лев Лем- 
берсысий і звукорежисер 
Олександр Єгоров. На гі
тарі грак Геннадій Шир- 
шаков. вокалісти 
Колесник 
'Грушин
становить 
грамотно 
лається

палаців спорту, де є мож
ливість створювати мас
штабні рок-сііектаклі. Го
ловну роль у лїіх покли
кані відігравати не гітари 
й барабани, а музиканти: 
мелодії та тексти мають 
проникати в душу слуха
ча. В наших композиціях 
«Небезпека», «Демон»,

ВІЙ-

<■■■

не 
ритму 

вдумуватися в 
Адже 

по
від

Павло 
і Володимир 

Вага апаратури 
9 тонн, з нею 
і вміло справ- 
інженер Олек

сандр Кясельов. У нас ба
гато світпоапаратури. пі
ротехніки котрі підкрес
люють музичний зміст ВИ
СТУПІВ. Світлооператори 
Володимир Кокачов і Ан- 
лрій Лобанов (він же й 
,ї-'іавішннк). Я пишу музи- 
ку. Роблю аранжировки. 
гРаю на клавішних.
г К°₽-: в яких СТИЛЯХ ви 
граєте? Ваше ставлення до 
«хеві-металу»?

Г.: Спочатку ми гра- 
' ПІ-';|'ери. переключали-

V* 3 лиско на брейк. Коли 
•'’■зіі! худради і комісії пе- 
йт-ч- 2* пригальмовувати --■■ьігй Р0І- ми стали бу. 
Мит" в цьому

, -. Прагнемо виступа- 
I • велетенських залах

«Дзвін* звучить тема 
ни І миру, добра і зла. А 
хіба можна співати про 
війну в Ліричній манері 
чи ритмах диско? Ми, 
учасники «Августа», проти 
комерційної естрадної му
зики але а жодному разі 
не проти класичної, сим
фонічної, камерної, 
люблю «метал» за те. 
він дає можливість 
естраді відходити 
естрадності, тобто від . 
важальності. бездумності.

КОР.: Чим, по-вашому,
відрізняється традиційний 
хард-рон від стилю «хеві- 
метал»?

О. Г.: В хард-року 4 — 5 
музикантів-віртуозів ство
рюють загальну Імпровіза
ційну картину, відпітовху 
ючись від своєї майстер
ності і бачення музики В 
«металі» відступів та Ім
провізацій бути не може. 
«Метал» — це швидкість.

Я 
що 
на 
від 

роз-

динаміка. емоційний
сплеск, зафіксований ви
бух із жорстким ритмом.

КОР.: Як ви ставитеся 
до «металістів», до їх за
хоплення різною металіч
ною атрибутикою?

О. Г.: Сила цієї музики 
безсумнівна. Можливо, 
щоб групи даного напря
му наповнювали свої пісні 
змістом, не заводили вбік 
від проблем, що хвилюють 
молодь 80-х. I треба 
сліпо підкорятися 
музики, а
зміст композицій, 
«металічна» музика 
тужна, експресивна.
неї можна, втративши над 
собою контроль, шалені
ти, а можна й скандувати: 
«Не дамо підірвати світі». 
Вважаю, від самих музи
кантів залежить: буде їх 
музика злом чи виступа
тиме проти зла. Що ж до 
атрибутики «металістів»— 
то її носіння — справа ін
дивідуальна. Головне, щоб 
цей стиль одягу с~~' 
не стали головними 
хопленні «металом», 
ревнщували почуття 
не скочувалися до 
го наслідування.

КОР.: Ваші творчі
О. Г.: Закінчена 

над першим великим дис
ком «Демон», куди уві
йшли композиції з концер
тів Скоро приступимо до 
озвучування нової стріч
ки кіностудії «Ленфільм», 
маємо намір дати кілька 
концертів, кошти від яких 
надішлемо V Фонд миру 
і Фонд культури. Восени 
плануємо взяти участь у 
фестивалі рок-груп, який 
проходитиме V польсько
му МІСТІ Гданьську Ну. І. 
звичайно хочемо багато 
гастролювати

Понад 160 освітлювачів, 
9 тонн апаратури, велика 
кількість їдкого диму... І 
звук, від якого можна бу
ло оглухнути.

І хоча перед виступом 
«Авгусга» конферансьє 
говорила про те, що ме
дициною доведено шкід
ливу дію на слух і психіку, 
важкого року, що зву
чить більше 45 хвилин, 
проте, музика безперерв
но звучала 1 годину 20 
хвилин.

Під час концерту багато 
молодих глядачів зіскаку
вали зі своїх місць, стри
бали, піднімали руни вго
ру, кричали, свистіли, роз
махували піджаками. Мі
ліція виводила особливо 
«буйних», з деяких знімали 
атрибути «металу» — 
справжні собачі ланцюги. 
Очманілі від гуркоту і кри
ку хлопчаки, звішувалися 
з балкона, ризикуючи зва
литися у партер і розби
тися.

А що ж було на сцені?
Зовнішній вигляд музи- 

нантів викликав огиду. 
Підведені очі, різні ланцю
ги, напульсники, чоботи з 
величезним арсеналом за
клепок. Солісти ганяли по 
сцені, розмахували мікро
фонними стояками, часом 
націлювали гітари грифом 
у зал, ніби автомати. На 
концерті вокаліст у бук
вальному розумінні слова 
сів на голову бас-гітарис- 
ту і так проспівав цілий 
нуплет.

Та, може, музика була 
феноменальною? Може, ди
кість, що коїлася на сцені 
і в залі, компенсувалася 
незвичайною за красою 
мелодією чи новатор
ською гармонійною мо
вою?

Ні. На сцені звучала му
зика примітивна, стара за 
стилем, — так починали 
«Роллінг Стоунз». Чітний 
одноманітний ритм, дуже 
проста, повторювана гар
монія (три-чотири акорди) 
партія баса елементарна — 
її може вивчити і третьо
класник, уривчаста, по
збавлена вокальної краси 
мелодика. Зате сила зву
ку...
«Хеві метал» небезпечний. 

Передусім тим, що викли
кає у слухачів негативні 
емоції — жадобу руйну
вання і насильства. Тсшіти 
абсолютно не сприймаю
ться у цьому музичному 
контексті. Це — несуміс
ність форми і змісту.

Ганебна поведінка пуб
ліки в залі — ознака від
сутності загальної куль
тури. -

Виникає питання: яким 
чином подібні ансамблі, 
що несуть бездуховність, 
культивують розв’язність, 
вседозволеність, вихо
дять на сцену? Де наші 
філармонійні худради, хто 
повинен роз’яснити мо
лоді, що така музика — 
це не мистецтво, котре, 
як відомо, повинне вихо
вувати, приносити радість, 
викликати відчуття краси? ■ 

О. ННЕТУШ, 
музикознавець.

Два пальці вгору... ®
Ми вдячні філармонії за Н 

те, що організувала виступ Е 
групи «Август». Вона ду- 
же нам сподобалася, але а 
доводиться чути про нон- 
церти обурені відгуки, 
які хочемо опротестувати. £ 
Декому почулося, що ар- І 
тисти співали «металл, Г 
металл, мы хотим, чтобы « 
ты убивал». Але ж співа- [Я 
лося зовсім інше. Рядки з 
пісні групи «Старт» зву- Г 
чать так: «Тяжелый ме
талл, тяжелый металл. Но П 
чтобы этот металл уби- і.'! 
вал? Нет!».

убй-

«Ав- 
і те-

Більшість пісень І 
густа» — антивоєнної 
матики, спрямовані проти 
гонки 
звезды не погаснут, пока 
мы видим свет. Пока мы 
понимаем, тоскуя и лю
бя — планета голубая 
Земля — она ничья». Піс
ля композиції «Демон» 
зал кричав: «Миру — 
МИр, НЄТ — 80ЙНЄІ».

Концерти, правда, су
проводжувалися вигуками 
в залі, піднятими руками, 
але це ніякий не «фа
шизм». Здійнята вгору ру
ка з відігнутими вказівним 
пальцем і мізинцем — 
символ «металу».

озброєнь. «Но

Д. ДНДРЄЄВ, В. СТА- 
СІЙ, Є. УЛЬЯНЕНКОВ, 
к. михлик, г. пого
ня, В.РОМДНОВ.

Коментар відділу морально-естетичного виховання «МК»

зачіски
У за
ве пе- 
міри. 

сліпо-

плани? 
робота

Бесіду ВІВ Д. ТКАЧЕНКО.

«Цей «метал» справді важкий», — 
подумає після знайомства з «августів- 
ськими» публікаціями лояльний читач— 
не прихильник і не противник цього 
стилю. І, можливо, й задасться питан
ням «А хто ж правий?! (прихильники й 
противники над цим не міркують; їм і 
так ясно: праві вони, і тільки вони). Та, 
судячи з листів і дзвінків у редакцію, 
всі категорії публіки хочуть знати—а як 
преса ставиться до моди на «метал».

Тоні цей стиль існує, дістав поширен
ня, має своїх шанувальників, його не 
закреслиш. Ми й за світлові, димові 
ефекти, за нестандартні концертні кос
тюми (мова не про «Август», а про прин
цип), про різні сценічні трюки. Ніхто ж 
не обурюється стрибками акробатів чи 
розмальованими обличчями клоунів у 
цирку, а нинішні концертні шоу запози
чують прийоми з різних митецьких жан
рів.

Ми — проти порушення принципу єд
ності форми і змісту. Що важать най- 
змістовніші, найгромадянськіші тексти,

коли їх «забивають» інструменти, коли 
їх виконання супроводжується недореч
ними чи й вульгарними жестами? Що ж 
до естетичної цінності процитованих «ав- 
густівських» текстів — це, дипломатич
но кажучи, не рівень. Це не напад тіль
ки на «метал» — не поезія і тексти ба
гатьох естрадних шлягерів, які вико
нуються артистами в строгих костюмах 
і «витриманих» платтях.

Мн проти, і дуже проти реактивного 
ревіння зі сцени. То вже не музика, І ця 
лавина звуків справді здатна або зроби
ти людину хворою, або розбудити в ній 
агресивні інстинкти.

І, нарешті, про реакцію залу. Що в 
громадських місцях слід поводитися 
пристойно — загальновідомо. Але на 
стадіоні болільники і кричать, і з місць 
зриваються, і руками махають, і це 
сприймається нормально. В принципі 
має право на Існування й концерт, де 
можна було б відреагуватн бурхливіше, 
ніж оплесками. Але вихована людина і 
тут не виходитиме за межі пристой
ності.
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'/ 0 ї/ 1 і Hilt' v

Д ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 - До Дня на
родження Піонерської орга
нізації імені Б. 1. Леніна. 
Документальний телефільм. 
©.05 — До 70-річчя Велико
го Жовтня. В. 1. Ленін. Сто
рінки життя. Багатосерій
ний телефільм «Одного ра- 
ву обраний шлях. 1887 — 
1893 рр.». Фільм 1. «.V г—.’ 
сімнадцять років». 10.05 — 
Новини. 16.00 —
56.1-5 — Мамина

6 45 — Документальний те
лефільм. 17.20 — Новини. 
17.25 — Піонерське свято, 
присвячене XX з’їзду ВЛКСМ. 
Передача з Палацу спорту 
«Динамо». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Мультфільм. 
19.10 — Університет сіль
ськогосподарських знань. 
2(> 00 — До 70-річчя Велико
го Жовтня В. І. Ленін. Сто 
ріпки життя. Багатосерій
ний телефільм. «Одного pa- 
sv обраний шлях. 1887 — 
1893 рр’. Фільм 1 «У свої 
сімнадцять років». 2100 — 
«Час».
стрів 
молоді 
йому 
23 30 ____
ті 23.45 — Велогонка Миру. 
Передача з Польщі.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35. 
©.35 — Фізика. 7 кл. 9.05. 
14.О0 — Французька мова. 
10.05 — «Смуга рідної зем
лі». 10.35. 11.40 — Геогра
фія. 6 кл. 1105 — Російська 
мово. 12.10 — Телефільм, 
«Жменяки». 1 серія. 13.25— 
Фізика. 10 кл. 13.55 — Но
вими. 14.30 — Сторінки іс
торії. «Старший брат». 17.50 
— Новини. 18.00 — Майстри 
мистецтв. 19.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 20.00 
— Вечірня казка. 20.15 — 
Ритмічна гімнастика. 20.45— 
За безпеку руху. 20.50 —
Науково-популярний фільм 
«Просто світло...». 21.00 —
«Час». 21.40 
«Жменяки» 
Новини.

«У свої
Новини, 
школа.

21.40 — Концерт май 
мистецтв і творчої 
Молдавії в Централь- 
концвртному залі

— Сьогодні у сві-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Природознав
ство. 2 ц-л. 8.55 — Науково- 
популярний фільм. 9.05, 
14.00 — Німецька мова. 9.55 

Соколов- Микитов. Сто- 
життя і творчості.

— Природознавство. 
10.55 — «Ленінград —

— і. 
рінии 
10.35
2 гаї. . _
колиска Великого Жовтня». 
Науково-популярний фільм. 
11.05 — Поезія С. Гудзенка. 
11.40 — Телефільм «Жменя- 
ки». 1 і 2 серії. 14.30 — Но-

уково-популярний фільм. 
12.00 — Телефільм «Жменя
ки» 2 і 3 серії. 14.15 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Клуб мандрівників. 19.15
— БАМ: соціальні аспекти. 
За матеріалами виїзної ре
дакції ЦТ. Передача 7. 19.30
— «Співдружність». Теле
журнал. 20.00 — Вечірня
казка. 20.1.5 — Ритмічна гім
настика. 20.45 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 — 
«Час», 21.40 — Телефільм 
«Жменями». З серія. 22.45 — 
Новини.

ки». 8.40 — Документальний 
телефільм. 9.20 — Розповіді 
про художників, К. Васильєв. 
9.55 — Пісня залишається з 
людяною. Я. Френкель, 
Р. Гамзатов. «Журавлі». 11.00 
— «Розмова но суті». З дос
віду перебудови роботи міс
цевих Рад. 12.30 — «В. Ан
дреев». Музична передача. 
13.05 — Для всіх і для кож
ного. 13.35 -/- Фільм-концерт 
«Є такий хор». 
«Співдружність».

14.30

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УРСР
Кіровоградський державний педагогічний 

інститут ім- 0. С. Пушкіна

у» at*' r я
вини. 14.Зо Сільська го
дина. 18.00 — Новини. 18.15
— Автомобільний спорт. 
Міжнародні змагання. 18.45
— «Будівництво і архітекту
ра». Кіножурнал 18.55 —
Із с-карбниці світової музич 
ної культури. Твори П. Брам
са у виконанні Е. Гілельс.а. 
19.45 — БАМ: соціальні ас 
пекти. За матеріалами виїз
ної редакції ЦТ Передача 6. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Для всіх і для кожного. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Жменяки». 2 се
рія. 22.50 — Стендова стріль 
ба. Кубок світу 23.10 
вини.

Но-

Телефільм
1 серія. 22.50 —

Д ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7 ЗО— 
«Час». 8.05 — Кіноафіша, 
в.50 — До 70-річчя Великого 
Жовтня В. І Ленін Сторін
ки життя, Багатосерійний 
телефільм. «Очного пазу об
раний* шлях. 1887—1893 рр ». 
Фільм 1. «У свої 
років». Фільм 2. 
І0.50 — Новини 

опини. 16.15 —
Музико!» Концерт дитячого 
хореографічного ансамблю 
«Ритми дитинства». 16.45— 
«Союз науки І праці». До- 
6«ментальні фільми. 17.25— 

онини 17.30 — Сучасний 
світ і робітничий рух 18 00 
— Грає Р Нупамшип (баян). 
18.15 — Медицина на рубе
жах перебудови. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — До
кументальний телефільм. 
19.40 — Новини. 19.45 —
І. Стравінський. Концерт 
ДЛЯ СТрУННОГП опкестру ре 
мажор. 20 00 — До 70-річчя 
Великого Жовтня. В. І Ле

ва га- 
тосерійний телефільм «Одно- 

шлях. 
Фільм 2.
— «Час», 

театр.

сімнадцять 
«Зустріч». 
16.00 - 

«Здрастуй.

Великого Жоі .........
ній Сторінки життя.

ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — Очевидне — 
неймовірне. 9.05 — До 70-річ- 
чя Великого Жовтня. В І. 
Ленін. Сторінки життя. Ба
гатосерійний телефільм «Од
ного разу обраний шлях. 
1887—1893 рр». Фільм 2 
«Зустріч» Фільм 3. «Зрі 
ліс.ть». 1100 — Новини. 16.00
— Новини 16.15 — Релігія 
і політика. Тележурнал. 17.ПО
— Повний. 17.05 — «...До 
шістнадцяти і старші» 17.50
— За словом — діло. Про 
проблеми технічної тнорчос 
ті молоді 18.20 — «З піснею 
по Болгарії». Естпадмий кон
церт. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Документаль
ний телефільм. 20.00 — До 
70-річчя Великого Жовтня 
В. І. Ленін Сторінки життя. 
Багатосерійний телефільм 
«Очного гзазу обраний шлях 
1887— 1893 РР.» Фільм З 
«Зрілість». 21.00 — «Час». 
21.40 — Велогонка Миру. 
Передача з Польщі. 22 00 — 
Кіиопаноряма. 22.45 — Спор
тивна гімнастика. Чемпіонат 
Європи 23.30 — Сьогодні у 
світі
▲ УТ

ю.оо -
Художній 
стріляйте

го разу обраний 
1887—1893 рр.». '
«Зустріч» 21.00 
21,40 — Політичний ___ ...

Феяевистава «Мораль Леонар
до». 22.55 — Сьогодні у сві
ті. 23.10 — Світ і молодь. 
23.45 — Велогонка Миру. 
Передача з Польщі.
£ УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Грає фортепіанний дует. 
11.00 — Художній телефільм 
«Не стріляйте в білих лебе
дів». 1 серія 12.10 — Село і 
люди. 12.40 — Новини. 16.30 
— Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — Музич
ний фільм. 17.30 — Ви па
м’ятаєте, маестро?». Пробле
мі і пошуки в Березів- 
ському районі Одеської 
Області. 18.00 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.20 - . 
«Сонце миру». Відеорепоо 
таж з обласного свята ди
тячої творчості. (Кірове- 
граді. 18 ЗО - Концепт ан
самблю «Візерунки». 19 00 — 
Актуальна камера 19.35 — 
«Стосується кожного». В пе
редачі бере участь секретар 
Укрпрофрадн С. С. Євтушен- 

-0.45 — На добраніч, ді- 
ти: 2. 00 — «Час» 21 40 — 
«Відповідаємо на ваші за
питання». Виступ міністра 
ошорояи здоров’я УРСР А Ю 
Романенка. Передача 3. 22 10 
— «І тільки музика». 23.15 
~ Актуальна камера. Вечір- 
н*й випуск.

Новини 10.15 — 
телефільм «Не 

в білих лебедів».
2 серія. 11.20 — Зустріч з 
романсом. 11.40-— Шкільний 
екран 8 клас. Історія. 12.10
— «Барвистий хоровод». 
Концерт. 12.55 — Новини. 
13.10 — Телепост на рекон
струкції Харківського заво
ду «Сеоп і молот» 16.30 — 
Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок (Кіровоград ^на 
Респебліканс ьке телеба ?6и- 
ця). 17.00 — Республіканська 
фізико-м «тематична школа. 
«Принцип ІТіоіхле» Пере
дача 2 17.30 — «Перебудови 
і кадри». Випобниче об’єд
нання «Херсонський ком
байновий занод Імені Пет 
ровськлго». 18.00 — Л'ечь за 
пнем. (Кіровоград). 1Я.15 — 
Телевізійний фільм «Україн
ська баркарола».
град). 18.30 — «Тверезість — 
норма життя». «Наркоманія
— зло». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— XV фестиваль мистецтв
«Київська весна» 20.35 —
Вечірня гімнастика 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.10 — Акту- 
альна камера. Вечірній ви
пуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 4 кл. 8.55 — «Літопи
сець Сибіру». Науково-попу
лярний фійьм. 9.05. 14.20 — 
Іспанська мова. 9.55 — «Мі
сія Іфхангаз-1». Науково-по
пулярний фільм. 10 05 —
Учням СПТУ. Історія. В. І. 
Ленін — вождь Жовтня.
10.35. 11.30 — Етика і пси
хологія сімейного життя. 
9 кл. 1105 — «Славний май
стер Василь Баженов». На-

(КіРово-

А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — «Здрастуй, 
музико!» Концерт дитячого 
хореографічного ансамблю 
«Ритми дитинства». 8.35 — 
До 70-річчя Великого Жовт
ня. В. І. Ленін. Сторінки жит
тя. Багатосерійний теле
фільм «Одного разу обра
ний шлях. 1887—1893 рр.». 
Фільм 3. «Зрілість». 9.35 — 
Світ і молодь. 10.10 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.15
— Фільм — дітям. «Улюб
ленець публіки». 17.35 —
Новини. 17.40 — Докумен
тальний телефільм. 17.55 — 
Арії з опер v виконанні 
11. Романової. 18 15 — Еко
логія і світ. 18.45 — Сьо
годні у світі. 18.55 — Доку
ментальний телефільм 19.30
— «Резонанс». ' Демократія
і прана людини 20.45 —
Співає вокальне тріо «Горо- 
бинонька». 21.00 — «Час». 
21.40 — Спортивна гімнасти 
ка Чемпіонат Європи. 22.25
— Майстри виконавського 
мистецтва. Баррі Дуглас. (Ве
ликобританія). 23.05 — Сьо
годні у світі. 23.20 — «Зна
йомтесь, молоді кінемато
графісти» Короткометражні 
фільми «Поїздка до сина», 
«Подряпина». 00.15 — Вело
гонка Миру. Передачі» з 
Польщі.
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. 10.25
— Літературна карта Украї
ни. Столітній ювілей «Ру
салки Дністрової». 11.20 — 
Художній фільм «День гні
ву». 12.40 — Наука і час. 
13.10 — Новини. 13,25 — 
Молодіжна студія «Гарт».
16.30 — Новини. 16.40 — 
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Культура російської мови.
17.30 — В ритмі танцю. 18.00
— «Закон і ми». Нетрудовим

аохюдам — заслін. 18.30 — 
ень за днем. (Кіровоград).

18.45 — Телевізійний фільм 
«Нукус». (Кіровоград). 19.00 
—Актуальна камера. 19.35 
— О. Бороді». «Князь Ігор». 
Вистава Державного акаде
мічного театру опери та ба
лету УРСР імені Т. Г. Шев
ченка 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Часч, 21.40 — 
Продовження вистави «Князь 
Ігор». 23.10 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск. 
23.40 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу. Жінки. «Спартак» 
(К) — «Кубань».
А ЦТ (II програма)

8 00 —- Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм. 
8.35 9.40 — Музика. 4 кл. 
9.00. 14.05 — Англійська мо
ва. 9.30 — «Заслін». Науко
во-популярний фільм. 10.05 

- Науково популярний фільм. 
10.30 11.30 — Історія. 7 кл.
11.00—Наш сад. 12.00—Теле
фільм «Жменяки». З серія. 
13.05* — Шахова школа. 
13.35 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Як ор
ганізувати змагання?» 14.00 
— Новини 18.00 — Новини. 
18.15 — ВАМ: соціальні ас
пекти. За матеріалами виїз
ної редакції ЦТ. Передача 8. 
18.30 — Футбол. Кубок СРСР. 
Півфінал. Під час перерви— 
Вечірня казка. 21.00—«Час». 
21.40 — Телефільм «Образа 
старого мисливця». 22 00 — 
Стендова стрільби. Кубок 
світу. 23.00 — Новини.

14.00 —
Тележур

нал. 14.30 — Новини. 14.50
— До ювілею Великого Жовт
ня. «Історії немеркнучі ряд
ки». Фільм «Райдуга». 16.35
— Виступ ансамблю Палацу
культури «Ювілейний» м. Ме
рехти Костромської області. 
16.45 — Новини. 16.50 —
Жива природа. 17.55 — Те
лефільм «Під знаком Чер
воного Хреста». 1 і 2 серії. 
Під час перерви — 19.25 — 
Новини. 21.00 — «Час». 21.40
— Нове мислення в ядерний
вік. Телеміст Москва — Ва- 
шінгтон. Зустріч депутатів 
Верховної Ради СРСР і кон
гресу США. 23.00 — Спор
тивна гімнастика. Чемпіонат 
Європи. 23.45 — Концерт
для ляльки без оркестру. 
Естрадна програма. 00.15 — 
Новини. 00.20 — Велогонка 
Миру. Передача з Польщі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45 — 
Романси на вірші О. С. Пуш
кіна. 12.50 — Доброго вам 
здоров’я. 13.20 — Новини.
13.30 — С-гудія «Золотий 
ключик». «1 знову наша роз
повідь про танець». 14.45 — 
«Скарби музеїв України». 
1. Драпаченко. «Назустріч 
вечору». 15.00 — «Суботні 
зустрічі». Сім’я 1 школа.
16.30 — Катрусии кінозал.. 
17.35 — Творчий вечір на
родного артиста УРСР ком
позитора О. Білаша. 19.00— 
Актуальна камера. 19.35 — 
Продовження творчого ве
чора народного артиста 
УРСР композитора О. Біла
ша. 20.35 — Вечірня гім
настика, 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній телефільм 
«Зелений Фургон». 1 серія.
22.50 — Актуальна камера.
Вечірній випуск. 23.20 —
«30 хвилин джазу».
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Наука і техніка. 8.30 — Рит
мічна гімнастика. 9.00 —
Ранкова пошта. 9.30 — Те
лефільм «Образа старого 
мисливця». 10.15 — Доку
ментальний фільм. 10.35 — 
Стендова стрільба. Кубок 
світу. 11.05 — Програма Чи
тинської студії телебачення. 
12.10 — Вокальний цикл 
С. Ткачова на вірші Ф. Г. 
Лорки виконує тріо «Мери
діан» 12.30 — Фільм «Дуб- 
лар починає діяти». 13.55— 
Мультфільм. 14.05 — Теле- 
вистава «Побажання успіху». 
Автори Г. Нікітін і О. Пінко
ва 15.40 — Зустріч у Кон
цертній студії Останкінб з 
академіком АПН СРСР док
тором психологічних наук 
Ш. Амонапгвілі. 17.10 — Здо
ров’я. 17.55 — Музична пе
редача для юнацтва. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15—Ганд
бол. Чемпіонат СРСР. Чоло
віки. СКА (Мінськ) — МЛІ.
20.50 — Науково-популяр
ний фільм «Енергія, подаро
вана Сонцем». 21.00—«Час». 
21.40 Фільм «Тривожний ви
літ». 23.05 — Новини.

♦
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УВАГА! |
Завтра а приміщенні | 

редакції газети «Кірово-й 
градська правда» відбу-й 
деться чергове заняття й 
літстудії «Сівач».

Початок о |

«МАЯК» — 
«ЗІРКА» —

Черговий матч 
болісти провели 
Незважаючи на 
відчувалося, що «Зірна» по
ступово набирає форму.

Перший тайм пройшов з 
перевагою гостей, які втра
тили кілька реальних мож
ливостей повести у рахунку. 
А от господарі, маючи тери
торіальну перевагу в другій 
45-хвилинці, свого шансу не 
втратили. Переможний м’яч 
вони забили за шість хви
лин до закінчення матчу.

Сьогодні в Горлівці «Зірна» 
грає з місцевим «Шахта
рем».

1:0
наші фут- 
у Харкові, 

поразку,

А ЦТ (1 програма)
7 00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Фільм-кон- 
церт «Українські посидень-

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
•бластного комитета
ЛКЄМ Украины.

На унраннском языке.
БК 02244.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,
м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36.

Індекс 61103.

ОГОЛОШУЄ ПРШМ СТУДЕНТІВ
НЛ 1987-1988 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ 
на факультети: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ. Спеціальності: «ма
тематика і фізика» (денне навчання), «фізика 
інформатика» (денне навчання), «математика 
інформатика» (денне навчання).
НИЙ. Спеціальності: < 
тура» (денне і заочне навчання), «російська мо
ва і література (денне і заочне навчання). ІСТО
РИЧНИЙ. Спеціальності;. «історія» (денне і за
очне навчання)- «історія та іноземна мова» (ден
не навчання). ПЕДАГОГІЧНИЙ. Спеціальність: 
«педагогіка і методика початкового іююіапня» 
(денне і заочне навчання). ІНОЗЕМНИХ МОВ. 
Спеціальність: «англійська мова та німецька мо
ва» (денне навчання). МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧ
НИЙ. Спеціальності; «музика та педагогіка» (ден
не навчання), «музика» (заочне навчання). 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. Спеціальність: «фі
зичне виховання» (денне і заочне навчання).

Вступні іспити проводяться за програмами, за
твердженими Міністерством вищої і середньої 
спеціальної освіті! СРСР у відповідності з про
грамами середньої загальноосвітньої школи.

Вчителі (викладачі), вихователі, які мають се
редню педагогічну освіту і стаж педагогічної ро
боти не менше року, зараховуються на навчання 
без відрину від виробництва з відповідної спеці
альності за направленням органів народної і про
фесійно - технічної освіти на основі результатів 
співбесіди без вступних екзаменів.

Вступники складають вступні іспити залежно 
від обраної спеціальності з таких дисциплін: 

на спеціальність «фізика і інформатика» — з 
фізики (усно), математики (усно), російської або-^І і 
\Г\( П П їііРІ.І'пї То ТІЇ ТИП QTUnn /піїі'І мло/Л -

і
і

ФІЛОЛОГІЧ-
«українська мова і літера-

української мови та літератури (письмово);
на спеціальність «математика і інформа і ика»—з 

з математики (усно), фізики (усно), російської 
. або української .мови та літератури (письмово);

на спеціальність «математика і фізика» — з 
математики (усно), фізики (усно), російської або 
української -мови та літератури (письмово);

на спеціальність «українська мова і література» 
— з української мови і літератури (усно і пись
мово), історії СРСР (усно);

на спеціальність «російська мова і література» 
•— з російської мови і літератури (усно і письмо
во), історії СРСР (усно);

на
но), російської або' української мови та літера
тури 

на
Іноземної мови (усно), історії СРСР (усно), ро
сійської або української мови та літератури 
(письмово);

на спеціальність «педагогіка і методика почат
кового навчання» — з математики (усію), ро
сійської або української мови і літератури (пись
мово), історії СРСР (усно);

на спеціальність «англійська мова, німецька 
мова» — з англійської або німецької мови (усно), 
російської або української мови та літератури 
(письмово), історії СРСР (усно);

на спеціальності «музика та педагогіка», «му
зика» — із спеціальності, російської або україн
ської мови та літератури (письмово), історії 
СРСР (усно);

на спеціальність «фізичне виховання» 
спеціальності (легка атлетика, гімнастика, пла
вання), біології (усно), української або російсь
кої мови та літератури (письмово).

Особи, які закінчили середню загальноосвітню 
школу з золотою (срібною медаллю), випускники 
середніх спеціальних навчальних закладів, що 
одержали диплом з відзнакою, складають одно 
іспит з предметів, які стоять першими. При одер
жанні оцінки «п’ять» вони звільняються від скла
дання інших іспитів, а при одержанні оцінки «чо
тири» або «три» складають іспити з усіх дисцип.% 
лін.

Конкурсний відбір вступників до вузу прово
диться у відповідності з правилами прийому до 
вищих навчальних закладів СРСР.

Військовослужбовці, звільнені з дійсної війсь
кової служби та направлені у вуз за рекоменда
цією військових частіш, які на вступних іспитах 
одержали позитивні оцінки, зараховуються 
за конкурсом.

Прийом заяв: на денне навчання з І липня 
5 серпня, на заочне навчання з 20 квітня 
ЗІ травня.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ ПРОВОДЯТЬСЯ: 
на денне навчання — з 6 по 20 серпня, 

заочне навчання — з 1 по 20 червня.
Вступними подають тані донументи: заяву

спеціальність «історія» —з історії СРСР (ус-

(усно і письмово);
спеціальність «історія та іноземна мова»

•> •

по-

110
ПО

на
оступнини подають тані донументи: заяву на 

їм я ректора інституту за встановленою формою, 
документ про середню освіту (оригінал), характе
ристику зі школи або останнього місця роботи, 
медичну довідку (форма № 086-у), 6 фотонартон 
(ЗУ4), паспорт і військовий квиток подаються осо
бисто.

Особил які мають стаж роботи, подають витяг з 
трудової книжки (книжки колгоспника).

Студенти денної форми навчання забезпечують
ся гуртожитком та стипендією на загальних підставах.

Донументи надсилати на адресу: 316050, м. Кі
ровоград. вулиця Шевченка, 1, педінститут, приймальна комісія.
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ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального сенретаря — 2-55-65; відділів 
робітничої -молоді та внутріспілкового 
життя, сільсьної молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи — 
2-59-82; учнівської молоді. мопально- 
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор

ів ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; норекторсьиої — 3-61-83.

Обсяг 0,5 друк. ари. Зам. № 262. Тирані 63 700.

Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу.

Друкарня Імені Г. М. Димитройі 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обному 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінми, >.
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