
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Центральний Комітет КПРС прийняв постснову, в 

якій схвалив прЬеч* ЦК КПРС до XXVI з’їзду партії «Ос
новні напрями екснсмічного і соціального розвитку 
С₽СР на 1981—1985 роки і на період до 1990 року».

Проект ЦК КПРС «Основні напрями економічного і 
соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на пе
ріод до 1990 року» опубліковано в центральних, рес
публіканських, крайових і обласних газетах за 2 грудня 
1980 р для всенародного обговорення.

ЦК КПРС постановив провести обговорення проекту 
основних напрямів економічного і ссцізл-» чого розвитку 
країни в трудових колективах, навчальних закладах, вій
ськових частинах, у партійних, профспілкових і комсо
мольських організаціях, не зборах активу і пленумах 
партійних комітетів у районах, містах і округах, на об
ласних, крайових партійних конференціях і з їздах ком
партій союзних республік, у пресі, г.с радіо і телебачен
ню, в системі партійного, комсомольського та економіч
ного наїЕчання, а також провести «а цю іему бесіди за 
місцем проживання громадян.

(ТАРС).

Причетність
ХїїійСї

Щороку передбачається 
значне зростання сільсько
господарського виробницт
ва, збільшення виробницт
ва зерна, м’яса, молока та 
інших продуктів. Зрозумі
ло. що виконання цього 
завдання залежить від ба
гатьох чинників, та голов
ним, з них є забезпеченість 
колгоспів і радгоспів ро- 
бітіпічнмп кадрами, зокре
ма механізаторами.

У; постановах партії і 
Радянського уряду під
креслюється, 1Ц0 ОСНОВНОЮ 
школою підготовки квалі
фікованих робітнпчпх кад
рів є система професійно- 
технічної освіти. Мережа 
лрофесійно-тсхнічі'пх учи-, 
лиш області, їх оснащені.я 
технікою, забезпеченість 
інженерно - педагогічними 
кадрами та інші умови- 
дозволянні, повністю роз
в’язати питання підготов
ки механізаторських кад
рів.

Дев’ять сілйськпх тгроф- 
техучнлиш. з яких вісім— 
середні, щорічно прийма
ють па навчання більше
трьох тисяч 
ж кількість 
направляють

учнів і таку 
випускників 
у еільсько-

господарське виробництво. 
Але училища мають мож
ливість розширити підго
товку механізаторських 
кадрів за умови, що па 
навчання буде направлено 
більшу кількість молоді.

Для навчальних цілей у 
сільських училіпнах є 28’5 
тракторів, 40 зернових і 60 
спеціальних комбайнів, по
над 700 одиниць іншої 
сільськогосподарської .та 
меліоративної техніки. 
Кожне училище має від 
300 до 500 гектарів землі, 
на якій у процесі вироб
ничого навчання учні ви
рощують різні сільськогос
подарські культури. Теоре
тичні знання вони відразу 
ж закріплюють на практи
ці в майстернях, лабора
торіях, на практичних ро
ботах у полі.

В останні роки впровад
жується прогресивна фор
ма проходження виробни
чої практики учнями без
посередньо в господарст
вах. Ініціативу виявили 
учні Оникіївсг.кого серед
нього СПТУ. Вони органі
зували загін з 24 чоловік 
і па машинах училища та 
радгоспу «Росія» підняли 
понад тисячу гектарів зя
бу. Цього року їхній прик
лад наслідували учні Боб- 
ряпецького середнього 
СІГГ.У. Вовн взяли участь 
в оранці зябу в радгоспі 
«Олексіївськнй».

АКТУАЛЬНЕ
ПИТАННЯ
П'ЯТИРІЧКИ

Велику допомогу госпо
дарствам району подали 
учні Головапівського се
реднього СПТУ, які пра
цювали В Складі механі
заторських зггочів. Щоріч
но У'іг.і, майстри виробіш- 
чого навчання та виклада
чі Олександрійського сс- 
редщ.ого СПТУ № і стио. 
рююгь комплекснім зби
ральний загін і беруть ак- 
гивну участь у збиранні 
врожаю, добиваючись при- 
зових місць у соціалістич
ному змаганні серед по- 
Діоипх загонів району.

Прагнучи . ввести свою 
частку праці у виконання 
Жь З П жовтневого 
КПРС Р ) • ПгСІ,уму ик 
КПРС. учні Ьобрнігсцько- 
го училища зобов’язались 
допомог ГИ МІСНСІ’ИМ кол- 
юспам і радгоспам у ре- 
моп п сільськогосподарсь
кої техніки та у весняних 
польових роботах.

Суспільно корисна прч- 
Дя учнів сільських Проф- '•схучилвщ мае ВЄ)Н1^ 
практичне зпачсчіня Але 
основна суть її полягає'в 
’’ому, що 15—І7-річні юна
ки прилучаються до ство- 
рсшія матеріальних ціппос- 
Iе”’. 6а,,аі|> результати 
еі’оєї праці, гордяться цим. 
je.nrcpcniio, що такі мето

ли підготовки механі.затор- 
ськіїх кадрів позитивно 
впливають па становленій 
молодої людини, загарго- 
вуюгь характер, прищеп
люють любов до землі, до 
сільськогосподарської пра-

Оспову ЯКОСТІ ПІДГОТОВ
КИ кадрів становлять іп;кс- 
српо-педзгогічні праців- 

ППМ1. Майстри виробничо
гонавчання В. Ц. Солоха 
3 І іовгородківського УЧ’І- 
™а- в. В. Маляпчук з 
’ ''’"веронського, в )О 
Фрапчук з Бобрипецького 
училища та багато іншії* 
Лають грунтовні знання і 
практичні навики учням 
готують справжніх майст
рів землеробства. Високою 
майстерністю відзначають
ся випускники ІІовгород- 
КІВСЬКОГО, Дмиїрівського 
J О”ованівського, Інгульсь- 
кого училищ.

Пиві зусилля іпжеііер- 
»о-исдагогі.чппх та учнів- 
ськвх колективів профссій- 
п2ЛСХ"-'"ІПХ У,’”'ііііп зосе
реджені па тому, щоб з 
якомога більшими успіха
ми за верши ги десяту п’ч- 
^Р'нку. взяти добрий 
о арі- в одинадцятій і зу- 
стріти XXVI з’їзд КІ1Р> 
і’исоинмії ноказш.камн в 
навчаши і практичішх 
справах.

д. дузь, 
начальник обласного 
управління лрс'фтєхос- 
віти.
(Розповідь про Ноо'-О- 

роднійське СПТУ № б чи. 
гвйте на 2-й стер.).

ПРОЛЕТАРІ ВСРХ КРАЇН., ЄДНАЙТЕСЯ?

Виходить /5>
з 5 грудня <939 р. “

ОРГАН КГРОВОГРДДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Віктор Яші- 
мець очолює 
комсомоле с ь- 
ку організацію 
цеху № 2 го
ловного під
приємства ви
ро бничого 
об’є д н а н в л 
< Диіпрое н е р- 
гобудіид у с т- 
рія». Роботи у 
ватажка спіл
чан вистачає, 
та це не зава
жає йому бути 
ще й актив
ним раціоналі
затором.

Фато
Л. ТДРАСЕНКД.

м. Світло- 
водськ.

Всесоюзна
естафета

комсомольських
СПрвВ

НА РАХУНОК Г
Яків Адемович Еслосик, 

перший ГОЛОЕв комнезаму 
с. Лиг.няжни, загинув від 
рук куркулів зовсім моло
дим. Та вічно живе між од
носельчан слава про нього 
Сьогоднішні комсомольці 
села своїми трудовими ді
лами сприяють дальшому 
утвердженню тієї справи, за 
торжестьо якої віддав жит
тя в далекі 20-і молодий 
береиь.

Комсомольсько -.молодіж
ний колектив автогаража 

»нашого колгоспу носить 
ім’я Я. А. Волосика. Щомі
сяця, коли підбивають під
сумки соціалістичного зма
гання, кращому еодісві еру- 

I чають вимпел імені героя. 
! Кілька місяців підряд його 
І завойовує комсс/ислець
Анатолій Заєць.

Ударно попрацював моло
дий шофер на вивезенні 
кукурудзи на станцію По
мічна. Він робив щодня 4—5 
ходок з вантажем качанис-

тої на відстань 4С кіломет
рів. У передз’їздівсьному 
соціалістичному змаганні 
ЕОДГБ іруЗСЕИКІЕ КОЛГОСПУ 

Г.рОДОЕЖуЄ ЙТИ Б ПЄРШИХ 

рядах.
Комсомольці автопарку 

навічно зачислили Якояа 
Адамовича до складу сво’о 
КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНО

ГО колективу. Свої надпла
нові тенна-кіломегри запи
сують ВОНИ Не йеге їм я.

З ОССблиЕИА/ піднесенням 
трудяться комсомольці ав- 
тегаража в дні ударної пе- 
редз'їздІБгьної вахти День 
у день зростає внесок спіл
чан у скарбницю і еро я Ни
ні на рахунку товариша Во
лосика — понад 18 тисяч 
тонна-ніломегр’в. Усі вони 
— надпланові.

Б. БОНДАРЕНКО, 
секретар комсомольсь
кої організації колгоспу 
імені Карпа Маркса. 
Добровеличкіеський 

район
*

і—и—SÜ ТОВАРИ ДЛЯ НАРОДУ ———НІі1м і ■ Пії н ^м«

ГОЛОВНИЙ КОНТРОЛЕР- змовник
МИ ТАКІ несхожі у своїх 

смаках, поглядах на /го
ду, на її калейдоскопічні 
зміни, сюрпризи. Але ми 
такі схожі б одному — у 
прагненні модно й красиво 
одягатися. І, ледве доче
кавшись зарплати, забувши 
про всі свої попередні пла
ни, пов'язані з покупкою до 
цього, здавалося, конче по
трібних речей, поспішаємо 
до ательє. Бо там — творці 
краси, елегантності — того, 
без чого не можне уявити 
сучасну людину.

Творці краси живуть і б 
Олександрії, працюють на 
підприємстві із зоссім про
заїчною назвою — «Фабри
ка індпошиття і ремонту 
одягу». Фабрика — це оди
надцять розкидаиих по 
всьому місту об’єктів, чо
тири з яких ательє — «Шах
тарочка», «Берізка», «Силу
ет», «Оксана».

Коли ми говоримо про 
підприємство, то перш за 
все маємо на увозі молодий 
вік його людей. Так. от, 
фабрика ця — підприємст
во молоде Половина його 
працівників — дівчата віком 
до тридцяти років.

У липні, в оозпал літа, тут 
відзначили... Новооіччя. Та 
ще яке! Вступили не просто 
в новий рік, а е нову, оди
надцяту п’ятирічну, бо зав
дання десятої виконали по 
есіх показниках.

Звичайно, цифри — річ 
красномовна. Вони змалю
ють вам усю чертит.у вироб
ництв Побутовці, наприк-

«Підвкщсння добробуту народу вимагає також 7 
серйозних зрушень у виробництві товарів народ
ного споживання. Зрушень, які б зачіпали яи 
кількість, гай і якість асортимент цих тс варів Це 
важливо і для розвитку економіки, посилення 
стимулів до праці зміцнення грошевого обігу- 
Словом, не буде перебільшенням сказати що 
швидке піднесення галузей групи «Б» — це зав
дання першорядного економічного і політичного 
значення».

(З промози товариша Л. І. Брежнєва на жовт- К 
нєЕОму (1980 р.) Пленумі ЦК КПРС).

гад, подали послуг населен
ню на 200 тисяч карбован
ців більше, ніж передбача
лося п’ятирічним планом. 
Близько ста робітниць пра
цюють у рахунок 1981 року. 
Але що таке побут?

— Побут — це настрій, — 
відповідає секретар комі’е- 
ту комсомолу підприємстьа 
Валентина Онсович. — Він, 
настрій, як ми розумі
ємо. повинен бути і орним. І 
у нас, і у наших замовників. 
А від чого він залежить? 
Передусім від якості нашої 
роботи...
РОЗВ’ЯЗАННЯ проблеми 

якості на фабоиці в де
сятій п’ятирічці поставили 
на солідну основу Запози
чили у колег з Келінінграда 
систему міжопереційного 
контролю Не секрет що на 
конвейєрі якість втрачається 
тем де один за неї вже не 
відповідає, а друїий ще не 
відповідає Раніше, бувало 
Єрен виявляли еже в проце-

сі виконання кінцевої опе
рації Тоді починалися по
шуки винуватця.

Міжоперацій.ний контроль 
передбачає перевірку якос
ті роботи між операціями 
Є сигнал — недоробки 
швидко усувають. У спеці
альному журналі фінсують 
усі порушення технолоиї. 
А порушення і, скажімо 
гремія — речі абсолютно 
антагоністичні.

Інженер Галина Червлн- 
ська уточнює:

рані повернень». Ось тут і 
виявляється . ефективність 
міжопераційнеге контролю. 
Кількість записІЕ в «Екрані» 
помітно зменшилась.

Що не кажіте, а вироба
ми фабрики користується 
замовний І йому не байду- 
же, ян пошиють вечірній 
костюм чи вихідне плаття. 
Теж до думки тих ного об
слуговують на підприєм
стві прислухаються Коп
ире, но це виглядає так На 
зворотному боці квитанції 
замовник ставить свою оиін-

— Це тільки початковий 
етап боротьби за якість. І 
на премію записи в журналі 
не впливають. Скоріше тут 
діє моральний фактор: со
ромно бракоробам перед 
бригадою. Виправляються. 
Тек що міжопераційний 
контроль — це і взаємо
контроль і самоконтроль.

Фактор матеріального за
охочення діє еже на друго
му етапі контролю, коли 
змінний майстер фіксує не
доліки в спеціальному «Ек-

ну. Кригеоії: якість виконан
ня замовлення, строки вико
нання культура обслугову
вання. Тобто три нити, на 
яких тримається престиж 
побуту.

Минає час змінюються 
ЕИМОГИ до якості Те що 
сьогодні вважається відмін
ним завтра вже не задо
вольнятиме Значить треба 
вдосконалювати форми ро
боти, шукати нсеих. Нині на 
підприємстві закінчується 
впровадження комплексної 
системи управління яністю 
обслуговування Підвищу
ють свою майстерність Ге
гань Піскун, Людмила Ма- 
сич Раїса Згурис десятки 
молодих швачок фабрики.

Все це ©сбиться для <о- 
го, щоб в одинадцятій р я- 
тирічці головний контролер 
— замовник --  СТЄВИЕ ТІЛЬ
КИ відмінну оцінну

А. РОМАНЮК, 
спецкор «МСЯОДСГ©
момунера».
м. Олександрія.



З шор - „М®л®д»і 2ГС«0ЭЯ’иу2И<Л5»<Г<Г З л^удглт^зт

«... Забезпечити проведення Всесоюзного огляду на високому організаційному рівні, на полеглнко і послідовно втілювати в життя лозунг «Живеш на селі — знай техніку!», добиватися, щоб кожен молодий житель села в ході огляду оволодів технічною спеціальністю, а молодий механізатор — суміжною професією, необхідними знаннями в галузі технології ии- робиицтва, умів застосовувати їх на практиці».
(З постанови ЦІЇ ВЛКСМ, Міністерства 

сільського господарства СРСР. Міністерств» 
меліорації і родного господарства СРСР. 
Державного комітету СРСР по виробничо- 
технічному забезпеченню сільського госпо
дарства, Державного комітету СРСР по про 
фесійно-тзхнічній ОСВІТІ еІІрО проведения 
Всесоюзного огляду технічної підготовки 
сільської молоді»).

УН
.о

цогириста майбутніх хлі- 
** боробів назнаються і 

виховуються нині з нашому 
училищі. Крім того, що уччі 
Набувають тут спеціальності 
тракгориста-машиніста ши
рокого профілю, вени дісіз- 
югь загальну середню осві
ту. Навчити Любити землю, 
вміло використовувати сіль
ськогосподарські машини, 
виховати справжнього гос
подаря землі — таке зав
дання ставлять перед собою 
Ьикпвдлчі, майстри виробни
чого навчання, весь педаго
гічний колектив. Мети своєї
ЛАМ МОЖЄМО ДОСЯГТИ ТІЛЬКИ 
меючи відповідну матеріаль
но-технічну базу

Той, хто кілька років тому побував у НоЕгород- 
ківському сільському професійно-технічному учи
лищі N° 6, нині не впізнав би цього навчального 
закладу. Училище стало справжнім університетом 
майбутніх хліборобів- Виросли нова навчально- 
виробнича майстерня, новий навчальний корпус. 
Світлі класи, кабінети, лабораторії — до послуг 
учнів. Матеріально-технічна база училища дає 
змогу учням здобувати грунтовні знення. Справ
жніми майстрами хліборобської справи стають у 
стінах середнього навчального закладу вчорашні 
восьмикласники. Випускники вміють робити все 
водити комбайн, трактор, автомобіль, лагодип 
ці машини. Спеціальності тракториста-машиніста 
широкого профілю набувають юнаки і дівчата, які 
закінчують училище.

1ВЕРСИТЕТ
1БОРОБА

Живеш 

на селі— 

знай 

техніку!

У навчально-виробничій майсіерні.

Директор Иозгородків-сьхогз СЛТУ № 5 Леонід Ми- 
кайлович КОСЯЧЕНКО:

Чи є вона у ніс? Є. В розпорядженні учнів — трид
цять вісім тракторів різних марок, у тому числі чоіири 
потужних Т-150К. Перебуваючи з стінах училища, учні 
не тільки вивчають машини, а й учаться господарювати 
ви землі. Нам зідзедено 314 гектарів землі, де ми ви
сіваємо пшеницю, ячмінь, озес, гречку, кукурудзу, со- 

* няшнмк, буряки. На своїй, порівняно невеликій ділянці 
прагнемо поставити господарювання на наукову основу. 
Наші поля — це стартова площадка, з якої майбутні хлі
бороби виходять у велике життя. Тому важливо навчити 
їх вирощувати різні сільськогосподарські культури.

Наше училище готує також механізаторів тваринниць
ких ферм, майстрів машинного доїння корів. В учбо
вому господарстві закладу юнзки і дівчата вчаться пра
вильно. організовувати догляд за тзаринами, щоб потім 
застосувати свої знання на фермах колгоспів і рад
госпів.

Не тільки бути подіями комбайнів, тракторів, автома
шин, а й уміти, лагодити їх учаться наші учні. Вони ма
ють і гаку можливість. Цехи майстерні обладнано то
карними, свердлувальними та іншими верстатами. Є у 
нас також і діагностична установка, на якій майбутні 
механізатори, не розбираючи двигуна, можуть визначи
ти ту чи іншу поломку.

Власно, щоб картина б) ла яснішою, варто назвати од
ну цифру: мільйон карбованців. На таку суму училища 
має основних фондів.

■ Третьокурсник Юрій ДЯЧЕНКО:

З училищі визнають нову техніку.

Дощило... Я був помічником комбайнера у свого 
Майстра виробничого навчання Григорія. Григоровича 
Руденка. Тоді ми з колгоспі імені Леніна клали у валки 
люцерну. Поспішати. За п’ять дніз упорали двадцять 
Чотири гектари поля. Багато це чи мало? Безумовно, 
можна було 5 зробити більше, якби погода була кра
щою Га головне, мабуть, не те, скільки зуміли зробити. 
Важливо, ще ми, учні, знаємо диОре комбайн, трактор, 
автомобіль. У цьом/ ж колгоспі мені доводилось орати 
пан Працював на гусеничному тракторі Т-74. Виходила. 
|"опова правління Петро ‘ 
цій

Іпа.чозич’ Хомутенко, перезіриз- 
оранку, залишився задоволеним.

Трзгьокурснич ІСрій ДЯЧЕНКО разом з майстром ви- 
Р>5нг4чогск навчання Григорієм Григорозичгм РУДЕНКОМ 
На «осозиці багаторічна ч тоаїз.

вміти водити сільськогос- 
оснози аг-

Механізаторозі нині мело 
подарські машини Ми повинні знати також 
ронсмії. Що то за господар у полі, який не знає, скіль
ки насіння тієї чи іншої сільськогосподарської культури 
висівати на погонному метрі, на яку глибину загортати 
насіння, яким способом срати? Всі ці знання нам дають 
викладачі, за що ми їм іи.иро вдя ті.

Важливо також знати, як відрегулювати сівалку, ком
байн, плуг. Адже від цього залежить якість польових 
робіт. Я, як і мій однокурсник Сергій Шаповал та інші, 
вмію це роби'и- Власне, потяг до техніки у мене був 
іще з малих літ. Батько мій — механізатор, працював 
комбайнером, нині — шофером у міжколгоспшляхбуді. 
Свої знання, досвід, любов до техніки передав мені.

Незабаром ми з товаришами закінчимо училище. 
Дуже хочеться взяти з руки штурвал комбайна чи ва
желі трактора, зайняти загінку. Поле — моя мрія, як і 
/Арія всіх моїх товаришів. Ранкові роси, запахи різно- 
траз я, спіз жайворс-нка — що може бути прекраснішим 
у світі? І ти — наодинці з цією красОю, ->и — єдиний 
господар ниви. Я щасливий, що вибрав професію хлібо
роба.

І

Заступник директора училища по учбозо-зихозмій 
роботі Клавдія Давидіяна БОНДАРЕНКО: _____________

[ВИХОВУЄМО
.громадянина

Ют-IALZ LILI нІяиі’ЛМА nilUVnilUTl, ПЛ UА/- 14 Л тп іЮнак чи дівчина приходить до нас на три роки. Ви
кладачі, майстри виробничого навчання повинні бачити 
перспективні лінії виховання майбутніх хліборобів. Не 
тільки спеціаліст сільського господарства, грамотний, 
ерудозаний землероб повинен виходити з нашого учи
лища, а й свідомий громадянин, справжній патріот Бзгь- 

кіьщини.
Педагогічний колектив прагне використати всі методи 

і засоби для виховання майбутніх механізаторів. Один 
із них — організація кінолекторію в районному кіно
театрі «Дружбі». Слухачі, наші учні, мають можливість 
побачити і почути цикли фільмів і лекцій «Майбутній 
воїн», «Від з їзду до з їзду», «Ми — майбутні господа
рі землі». До початку показу фільмів перед учн«ми 

СПТУ виступають лектори — працівник військкомату 
Олександр Васильович Мошенко, завідуюча кабінетом 
політосвіти райкому Компартії України Марія Усгинівна 
Панченко, перший секретар райкому комсоглолу Олек
сандр Беркута, сгідчий районного відділу внутрішніх, 
спраз Володимир Пантелійович Пономаренко та інші то
вариші.

Лекторій з питань правового виховання юнаків і дів
чат створено також і в училищі. Керує ним прокурор 
району Іван Васильович Богов. З великим інтересом 
юнаки і дівчата беруть участь в усному журналі «Ми і 
закон».

Великий вплив на формування свідомості молодого 
хлібороба мають зустрічі учнів з випускниками учили
ща, відомими майстрами землеробства — трактористам 
колгоспу імені Леніна Михайлом Михайловичем Тата- 
ренком, його когегею з цього ж колгоспу Миколою Да
ниловичем КарпенкОм, механізатором колгоспу імені 
Шевченка, делегатом XXV з їзду Компартії України Гри
горієм Леснтійозичем Хильченком та іншими. Теплі роз
повіді ветеранів, їхня закоханість у справу виховують з 
учнів любов до землі, до вирощення зо Ло того хлібного 
колоса.

Третьокурсник Сергій КУМПАН:

І естетична освіта
Ми, переможці сблас.чого конкурсу художньої само

діяльності сільських професійно-технічних училищ об
ласті, виступили по республіканському телебаченню» 
Кияни гаряче зустріли наші танці, пісні.

Технічне училище вчить нас .»є тільки професії меха
нізатора, і я, і Микола Тимченко, і Ігор Колейник, і ін
ші хлопці маємо змогу відзідувати гурток духової му
зики, брати участь у роботі еочапьно-інструментальн-зго 
ансамблю, гуртка художнього читання, а роботі агіта
ційно-художньої бригади Новгородківського районного 
Будинку культури, якій нещодавно присвоєно звання 
народної.

Наш навчальний заклад стаз не тільки центром, де 
можна набути механізаторської професії, а й паяною 
мірою центром культури. Мої колишні однокласники 
Сергій Панченко, Григорій Орлов, .Юрій Петрухно те ін
ші (есього дванадцять чоловік), скажімо, відвідують гурт
ки художньої самодіяльності. Вони вже побували в Пег- 
рокорбівці, Вершино-Кам янці, Погребнякэвому. І всю
ди їх тепло зустрічали, вс ни чули палкі оплески, бачили 
привітні усмішки.

йі ОЖНА багато розповідати про життя учнів 
111 Новгородківського сільського професійно- 
технічного училища. І головне, що життя це прохо
дить цікаво, творчо. Особливої сипи набрало со
ціалістичне змагання на честь XXVI з’їзду КПРС 
У ході його учні набувають професійних навичок, 
необхідних у-їхній практичній роботі. Змагання 
дає можливість юнакам і дівчатам внести вагомий 
вклад у виконання п'ятирічного плану і плану ос
таннього року п’ятирічки. Учні беруть конкретні 
соціалістичні зобов’язання, даючи сгово допома
гати колгоспам під час збирання врожаю та в ре
монті техніки. А головне в соціалістичному зма
ганні боротьба за високі показники в навчаль
но-виробничій праці кожного учня і всієї групи, 
допомога тим, хто відстає, розвиток ініціативи 
творчості.

Сторінку підготував В. ШАРІЙ.
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З ПОШТИ ПОЗАШТАТНОГО ВІДДІЛУ 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧАСНИК

" ’’"’""■“І
УРОК I 
НОСИ IНА УРОК 

МУЖНОСТІ

Пишуть майбутні воїни, пишуть ветерани. Молоді 
обіцяють бути схожими на своїх наставників — колиш
ніх фронтовиків. А вони, наші дорогі ветерани, з неаби
якою впевненістю і вірою заявляють: «Наші сини і вну
ки підуть далі. І ніколи не зронять знамена, піднятого в 
Жовтні...»

ПАРАДУ ПЕРЕМОГИ

ІВИБІР ПРОФЕСІЯ ГЕРОЇЧНА

I
НАС ЄДНАЛО БРАТЕРСТВО

Воми зустрілися на пла
цу. Постановка була уро
чиста. Заступник начальни
ка училища зачитував спи
сок зарахованих у курсан
ти. Станіслав Дорохтей 
хвилювався не менше, ніж 
на вступних екзаменах, 
які він складав тільки на 
«добре» і «відмінно». І 
раптом, почувши своє прі
звище, голосно вигуннув: 
«Я!»

День цей для нього був 
святом і запам'ятається на 
всо життя...

Довго н наполегливо 
йшов курсант до своєї ме
ні. Ще ііначаїбчись у ійко.іі. 
Станіслав 
участь у 
житті учпівс 

був

I

брав активну 
громадському 

ького колекти
ву, буа групко.мсоргом, 
агітатором. 1 в місцевому 
колгоспі «Нам’ять Леніна >, 
що в М.ал0впсі\івс».кому 
районі, ного знали як пра
цьовитого хлопця. Ьо що
літа він був у стену, жни
вував. А восени разом зі 
своїми ровесникаин допо
магав трудівникам села 
Кіровки збирати врожай 
кукурудзи, цукрових оуря
дів, соняшнику.

Ще й тепер комсомолець 
Дорохтей нерідко зіадує:

—От попрацюєш у полі
— і відчуває сі, що ти енл 
набрався. А трн-чотнри 
дні без турбот і вже 
ослабнеш. Пі, таки робота
— це здорово!

| а У цьому все його кредо
— робота.

Коли Станіслава при
звали на дійсну військову 
службу, замполіт підроз
ділу одразу відзначив: 
«Дорохтей піде далеко, бо 
дисциплінований». І нев
довзі він, уже сержант, 
став гругікомсоргом взво
ду. Завжди був серед ор- 
і апізаторіз дозвілля моло-

днх воїнів, сам грав на ба
яні, співав.

Служба в повітряно-де
сантних військах заіаргу- 
вала комсомольця Стані
слава Дорохтей — ідейно, 
фізично. Іут, на армійсь
кій службі, він остаточно 
визначився у виборі про
фесії — Внрішпв етапі 
офіцером.

і ось Станіслав — кур
сант Вищого ВІІІСЬКОВО-ІІО- 
літнчпоги у-шліпца, навча
ється на відділенні культ
освітньої роббін.

Часом друзі жартують:
— Парашу піст — рап

том баяніст.
Дорохтей відповідає в 

той:
— У небі кращий резо

нанс.
Гак, Він знову хоче по

вернутися в десантні вій
ська. Тільки вже офіце
ром. Щоб його робота ста
ла окрасою нелеї кого сол
датського /КНҐГЯ молодих 
воїнів. Він подарує їм 
свою пісню. Він допоможе 
відкрити їм брами 
прекрасного.

Батьки Станіслава 
днмир Леонтійовнч
на Прокопііяіа пишаються 
своїм сином. Вони хотіли, 
щоб хлопець став сильним, 
вольовим мужчиною, щоб 
міг переборювати трудно
щі і чесно служити ВІТ
ЧИЗНІ. Син виправдав надії 
батьків. І зроби: правиль
ним вибір.

у світ

Воло- 
і Ган-

8. ЩЕРБИНА, 
курсант факультету 
журналістики Львів
ського Вищого війсь
ково-політичного учи
лища.

У подарунок! і
вишиванка)!

Того теплого осінньо
го вечора на обійсті Ма
карова довго не стихала 
музика. Українські мело
дії змінювалися заду
шевними прозорими вір
менськими переспівами. 
Макаров приймав доро
гого гостя із сонячної 
Вірменії — Ігітяна Арту
ша Смбатовича. Ось уже 
40 років невдовзі мине 
відтоді, а пам’ять вете
ранів береже події ге
роїчного минулого.

Коли війна покотилася 
нз нашу землю, Володи
мир Степанович Макаров 
був на дійсній військовій 
службі в місті Кишинезі 
— у складі 134-го гау
бичного артилерійського 
полку. 22 червня бата
рею його підняли по 
тривозі, і невдовзі вона 
вже вела прицільний во
гонь но ворогу. Та сили 
були надто нерівними, і 
полк відступив.

Героїчна оборона Оде
си і Севастополя — слав
на сторінка в історії 134- 
го артполку, з якому 
служив розвідником-спо- 
стерігачем Володимир 
Степанович.

При виконанні важли
вого завдання його тяж
ко поранило в обидві 
ноги. Непритомного ар 
тилериста-українця виніс 
па плечах із поля бою 
Артуш Ігітян, командир 
відділення розвідки. Він 
і доставив пораненого з 
госпіталь. Тут розійшлися І дороги однополчан. Не
забаром поранило й Ігі-

її

||

іяна. Після госпііалго з 
складі 318-го артполку 
він таки дійшов до Трав
ня 45-го — від Волги до 
Берліна, визволяв Руму
нію, Югославію, Боліз- 
рію, Угорщину, Австрію, 
Чехословаччину, був ще 
двічі поранений, але зо
стався в строю. Команду- 
вгз батареєю, його на
городили чотирма орде
нами та багатьма меда
лями.

І ось < 
Друзі 
одного 
спогади, 
сльози, 
спливло 
фронгоза дружба 
від часу ще міцнішою.

Після війни фронтови
ки вибрали мирну про
фесію — вчителя мате
матики. На освітянській 
ниві поацюзали понад 
ЗО років.

У Макарова два сини, 
у Ігітяна три сини і 
донькІ. Всі діти дістали 
вищу освіту. На прощан
ня дружина Макарова, 
Олена Григорівна, пода
рувала Артушу Смбато- 
вичу вишивану українсь
ку сорочку. Ігітян запро
сив у Вірменію свого 
друга — на весілля най
молодшого сина.

Випускник 1-го Київсь
кого артилерійського учи
лища лейтенант Микола 
Попов по і раніш у 6-у 
винищувальну протитан
кову артилерійську 
бригаду, яка вела бої під 
Воронежем. Під час про
рису ворожої оборони на 
Дону віл у ранзі поміч
ника командира батареї 
дістав бойове хрещення. 
В липні 1943 року на. 
Орловсько-Курській дузі 
начальник політвідділу 
бригади вручив Попову 
партійний квиток. Нев
довзі він знищив кілька 
танків на вогневій дузі. 
1 груди Попова прикра- . 
сиз орден Червоної Зір
ки.

За форсування Дсспн 
та оволодіння плацдар
мом офіцера нагородили 
орденом Червоного Пра
пора.

Па все життя лиши
лись у пам’яті гвардійця 
запеклі бої па Сапдомир- 
ському плацдармі.

Фашисти намагалися 
скинути радянських вої
нів у Віслу. Важкі хрес
таті потвори сунули на 
наші вогневі позиції. Зла- 
юджс-ію діяли артиле
ристи. Ось зупинився і 
задимів однії ворожий 
танк, другий, третій... Та 
бій не вщухав. Гітлерів
ці підкинули свіжі сили. 
З чотирьох гармат бата
реї зосталось дві. Майже 
вся обслуга вийшла зі 
строю. І М. Понову, то
ді вже командирові бата
реї, довелося самому ста
ти до вцілілої гармаш. 
Комуніст зібрав усіх бо
йових 
могли 
гах, і 
ках 
важко було гвардійцям, 
та ворог не пройшов. 
Комбат особисто знищив 
три ганки. За бої на Сан
дом ирському плацдармі 
комуніста М. Попова від
значили орденом Олек
сандра Псвського.

■ Гвардії капітан Попов 
І брав участь і в запек- 
I лих боях 
І ворога
I—

і!

через 39 рокіа 
відшукали один 
Радісні усміш-'и, 

, скупі чолозічі 
Скільки часу 

відтоді, та 
стала

побратимів, ЩО 
триматись на по
вів вогонь по тан- 
протншшка. Дуже

Т. СИДОРЕНКО, 
вчитель - пенсіонер, 
ветеран Зеликсї Віт
чизняної війни.
с. Аджамка
Кіровоградського 

району. I
участь і в

ПО ЗІШІЦЄІШІО 
на ного власній

ісриторії. Він форсував 
Одер і Пейсе, штурмував. 
Дрезден, визволяв від ко
ричневої чум її столиц;« 
Чехословаччішп — Пра
гу. За ці бої він одержав 
ордени Вітчизняної вій
ни першого 
ступенів.

Хороброму 
випала велика честь бра- І 
ти участь у Пара'ді Не- І 
ремоги в складі зведено- || 
ю артилерійського полку 
1-го Українською фроп- ,, 
ту.

По війні бувалий офі- І 
цер продовжував службу | 
в лавах Радянської Ар- і 
мії, передаючи свій бо
йовий досвід молодим _ 
артилеристам.

Відслуживши 25 років, Я 
. майор Микол і Георгійо- а 

ішч Попов пішов па за- т 
служений відпочинок. 1 
Ііііііі він живе у Світло- 
водську. Ветеран війни 
часто виступає зі спога
дами на уроках мужнос
ті в школах, па підпри
ємствах. перед допризов
никами у військкома гі, 
розповідаючи про муж
ність, героїзм і відвагу 
своїх однополчан. Пою 
слово — про героїчну 
професію офіцера Радян
ської Армії, про тс, як 
повинен кожен юнак го
тувати себе до служби' 
армійської. Микола Геор-І 
гійовпч часто підкрес
лює, що бути фізично 
загартованим для моло
дого воїна — цс ще дуже 
мало. Треба знати бойо
ву техніку, треба прой- | 
пятнея високою відпові
дальністю за справу, яку 
тобі доручили. Бо.стати І 
вартовим на зоряному ;| 
кордоні Країни Рад — 
велика честь. І то висо
кий обов'язок — захища
ти свою Вітчизну.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ. 
учитель заочної се
редньої школи, заві
дуючий лозаштат- ]
ним відділом війсь
ково - патріотичного 
виховання міського < І 
комітету ДТСААФ. | 
м. Світлозсдськ.

іі другою

гвардійцю

.1

В. Лобановський: ЦІЛІ НАЙБЛИЖЧІ Й ДАЛЕКІ
У ДЕВ’ЯТИЙ РАЗ ЗВАННЯ ЧЕМПІОНІВ КРАЇНИ З ФУТБОЛУ ЗАВОЮВАЛИ ДИНАМІВЦІ КИЄВА. ЧОТИРИ

РАЗИ З ДЕВ’ЯТИ БІЛЯ «КЕРМА» КИЯН СТОЯВ ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР СРСР ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ, ПРО

ТЕ, ЯК ПРОЙШОВ НИНІШНІЙ СЕЗОН, ДО ЧОГО ПРАГНЕ КОМАНДА, ЯКИМИ Є ЦІЛІ її НАСТАВНИКІВ, СТАР

ШИЙ ТРЕНЕР КИЇВСЬКОГО «ДИНАМО» РОЗПОВІДАЄ КОРЕСПОНДЕНТОВІ РАТАУ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ЙОГО
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ЗАПИТАННЯ.

Ксл-анда «Динамо» (Київ) - чемпіон СРСР з футболу 1980 рону. Фото В. САМОХОЦЬКОГО, В. РЕПІКА.

— Вапзрію Васильовичу, 
ЯК ви оцінюйте виступ керо
ваного вами нпубу в сезоні- 
80.

— Виграти звання чемпіо 
на країни завжди нриємно. 
Тим більше, по суті, новим 
складом Адже вісім чоловік 

Ю. Роменський, С. Жу 
рявльов, С. Ваїлача, В. Каїт- 
луи, А. Дем’янєнко. О. Хап- 
саліс. В. Евтушенко. О. Бой- 
кй стали володарями золо- 
Т*-х медалей уперше. Радуя. 
ЩО більшість ігор проведено 
Футболістами на високому 
рЬміі. Особливо сильно 
команда виступила у ДРУ' 
гему колі.

Приємно Й те. ЩО п’ять

гравців «Динамо», які входи 
т и до молодій пої збірної 
СРСР. стали чемпіонами Єв
ропи, а С. Балтача і В. Бсз- 
сонов — призери Олімпіа- 
ди-80. Задоволені ми й успі
хом дублерів. які вдесяте 
виграли свою першість.

.Але, на жаль, були в сезо
ні й прикрощі Головне — 
слабкий виступ у розиграші 
кубка У ЕФА Можна, звичай
но. пояснювати це випадко
вістю, невезінням — адже 
обидва матчі пройшли з на
шою перевагою. — але. і це 
очевидно, причини невдачі 
треба шукати глибше.

— Звичайно тренери став
лять перед собою мету на

сезон, .на дальшу перспек
тиву. Які ваші завдання?

— Цілі бувають різні. 
Найближча, наприклад, ус
пішно виступити в розтра
ті Кубка, чемпіонаті країни. 
Але є й далека. Першочср-о- 
ва і водночас постійна по 
лягає в тому, щоб знову 
створити колектив. який 
зможе успішно виступати 
на міжнародній арені, був 
би здатний розв’язувати різ 
ні тактичні завдання. Для 
досягнення цього необхідно, 
щоб гравці мали оптималь
ний рівень універсалізації, 
вміли варіювати ритм гри, 
раціонально використовува
ти простір, могли розкрити

всі свої можливості у най1 
складніших ситуаціях.

— І що ж, процес такої 
перебудови в команді закін
чений чи триває?

— Цей процес, як і про
грес. взагалі нескінченний, 
його можна підрозділити і а 
кілька етапів. Перший — 
створення уявлення про ту 
структуру гри. якої додер- 
жуватиметься команда. Дру- 
ній — оцінка і добір здібної 
молоді, третій — удоскона
лення тих природщіх.даних, 
які вона має. виходячи з ос
новних принципів гри. чет
вертий — дальше вдоскона
лення СТРІ’КТУПК гой..

— Ви говорите про оцінну

і добір здібних молодих 
футболістів. Яним же, на еа- 
шу думну, мас бути крите
рій цього?

— Для того, щоб було яко
мога менше помилок при 
комплектуванні клубу або 
збірної, необхідні єдині кри
терії доЗору. .Перелічувати 
їх у даному вигадку, оче
видно, не слід — це сфера 
діяльності спеціалістів. І все 
ж зауважу, що відправні 
моменти, з яких слід виходи
ти, залежать від структури 
гри. принципів її організації. 
Адже сучасний футбол ви
магає високого ріння функ
ціональної готовності, атле
тичних якостей, швидкісних 
можливостей, вміння ефек
тивно атакувати. оборони
тись тощо.

— Як жб здійснюється 
підготовна молоді в київсь
кому «Динамо»? Чи є різни
ця в підході до моледих фут
болістів основного і дублю
ючого складів?

— Як основний, так і дуб 
люїочин склади використо
вують одні й гі ж структури 
гри. Тому, коли в число ос
новних гравців потрапляє 
молодий футболіст. йому 
легко взаємодіяти з партне
рами і розв'язувати колек
тивні завдання А відмін 
ііість у їх підготовці полягає 
в тому, що роботі з молоддю 
більше властива індивіду
альна спрямованість. За 
місце п основному складі 
йде гостра конкуренція 
правда. молодь, яка при 
йшла в команду, ще не має 
достатнього досвіду, особли
во виступів на міжнародній 
арені, зате у неї великий ре
зерв для підвищення індиві
дуальної майстерності. Най
кращі Ц (гри — попереду, 
але за умови дуже серйоз 
його ставлення до справи.

Па жаль, у роботі з молод
дю в нашому Футболі є не
доліки. які взагалі позначаю
ться на процесі підготовки 
здібних гравців і команд у 
цілому. Це слабкий зв’язок 
тренерів команд майстрів з

колегами, які займаються з 
дітьми. Відсутній єдиний під
хід. що заважає підготовці 
висококваліфікованих фут
болістів, бо робота з дітьми 
часго — густо ведеться за 
інтуїцією, виходячи з яко
юсь особистого ДОСВІДУ; яки
хось суб’єктивних уявлень 
тощо.

— Спеціалісти, журналіс
ти по-різному оцінюють при
чини наших невдач на між
народній арені. Денні пояс
нюють їх невірно вибраною 
тактикою. Яка ваша думна?

— З моєї точки зору, де
яким спеціалістам. журна
лістам властивий поверхо
вий підхід до-цієї справи. 
Безапеляційно виііосячи 
свої «вироки», вони забува
ють про те. що па резуль
тат виступів впливає, цілий 
ряд факторів. Отже, при роз
борі необхідний системний 
підхід. Наш колектив, на
приклад, має па озброєнні 
різні структури гри, з різни
ми тактичними ходами, які 
використовуються залежно 
від різних ситуацій.

— Якими, на вашу думну, 
є перспективи виступу збір
ної команди країни у від- 
біркових іграх чемпіонату 
світу?

— Ясно, що боротьба за 
дпі путівки у фінальну час
тішу світової першості про
ходитиме між трьома збір
ними .— СРСР. Чехословач- 
чини та Уельсу. Дуже бага
то, па мою думку, з’ясує гра 
шиїої команди в Уельсі ЗО 
травня. Тому необхідно вже 
тепер подбати про створеная 
і реалізацію такої програми 
підготовки, яка дасть мож
ливість підпести іранців до 
високого рівня спортивної 
форми до цього строку. Не
обхідні найтісніший контакт 
і взаєморозміння між трене
рами збірної та клубів. По
чесне і складне завдання 
клубних наставників —- як 
слід підготувати футболістів 
для збірної.

Pojwosy eie 1. САЙКО. .
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зітнись: шш

Перша програма
8.00 — «Чао». 8 50 —

Гімнастика. 9.15 — Д Фур
манов. «Заколот». Фільм-

а КОСЬ під Кіровогра
ді дом я натрапив на 
пласке стебло не відомої 
мені рослини. Ширина його 
становила міліметрів з 
п’ятдесят, а товщина не 
перевищувала чотирьох мі
ліметрів. Стебло мало фор
му жолоба, на кінці було 
увінчене пагінцями з іще 
не розквітлими пуп’янками. 
Довелося довго гада і и, 
чому стебло пласке і якій 
рослині воно належить. За 
кілька днів стебло вкрило
ся багатьма голубими кві
точками.

Наступного вихідного 
дня я знову пішов на те 
місце, де знайшов стебло. 
Таких рослин там було ба
гато, але всі мали круглі

стебла. Я визначив, що це 
була анхуза. Але 1 
тільки одна рослина 
пласке стебло? Коли 
тип неподалік сліди . 
машини, все стало 
рослину розчавили, 
ж — яка сила життя 
хуза піднялась 
пустила пагіння, 
ла. А оскільки пласке стеб
ло погано витримувало на
тиск вітру, анхуза раціо
нально ------------ " ~
жолоб.

чому 
мала 
помі- 
авте- 
ясно:
І все 

і! Ан
до сонця, 

розквіг-

згорнула його в

М- НОЖНОЕ, 
Українського то-чпен

ВпрИСТЕБ схорони при
роди.
На знімку: 

стебло анхуэи.
пласке

у or«.
Фото автора. I

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Пальне
з тростини

Енергетична проблема 
гостро стоїть у бягагі,ох 
країнах світу. Бразілія, 
наприклад, змушена ім- 
п< ртувати БО процентів 
потреби нафти. Уряд кра
їни недавно прийняв спе
ціальну програму, мета 
якої — розроблення по
їш:; длеерел енергії. .Чому 
б не використати, як 
пальне спирт, одержаний 
з цукрової тростини/ Трз- 
іи’їний клімат і великі 
площі, придатні для її ви
рощування. роблять це 
завдання здійс неп в и м

JIq 1990 рік спирт міг 
би замінити близько БО 
процентів бензину, що 
використовується я Ьра- 
з'чії заявив Manio Гарпе- 
рі. президент Національ
ної асоціації автопромис- 
.'пи.цін. Для нього Треба 

■виробляти 20 мільярдів 
літрів такого пального на 
рік.

Цього року асоціація 
автопромисловців за по
годженням з урядом ви
пустить 250 тисяч авто
мобілів. котрі працюють 
m новому пальному, /і до 
1985 року нг- дорогах кра
їни їх буде вже близько 
двох мільйоп’в

Мухи на

рс>г ьби з нею необхідно 
робити вакцинацію всьо
го населения.

Таємниця
Евересту

Найвища вершина сві
ту Еверест уже не раз 
підкорялася альпіністам. 
А восени 1981 року від
будеться перша медична 
експедиція па Еверест 
Шістнадцять американ
ців — наукових праців
ників та альпіністів — 
повинні обладнати на ви
соті (>500 метрів медичну 
лабораторію Бідна на ки
сень атмосфера створює 
умови для проведення 
ІІЛЙЦІН піших досліджень 
по лікуванню легеневих 
і сепцевнх захворювань.

Пайсміливіші з учасни
ків експедиції досягнуть 
вершини (8848 метрів), 
щоб спробу кати розв'я
зати загадку Евересту: 
багато альпіністів чудово 
переносять цю висоту без 
кисневого апарата, тоді 
як теоретично на такій 
і ис.оті життя людини не- 
МОЖЛШіЄ

Відбиток

І

вистава. По закінченні — 
Погини 14 30 — Новини. 
14.50 — Док. телефільм
«Моя земля-'. 15.10 — Пое
зія. О. Прокоф'св Д0-8С- 
річчя з дня народження. 
15.55 — Музичні вечори
для юнацтва. 18.00 — До 
Дня проголошення Лаось
кої Народно-Демократии-• 
лої Республіки Док фільм 
«Лаос: становлення респуб
ліки». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Життя науки.

лий скрап» 8 клас. Росій
ська література. 12.05 — 
Художній телефільм «Міс
це зустрічі змінити не 
можна». З серія. 16.00 — 
Повніш. 16.15 — Срібний
дзвіночок». 16.35 — Фільм- 
ковцерг. 16.50 — «Людина 
та її справа» 17.15 — Му
зичний фідьм. 18.00 —
«День .за днем». (Кірово
град) і 8 15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18 20 — Теле
фільм (Кіровоград) 18.40
— «Молоді — ідейний 
гарт». (Кіровоград). 19 00- 
«Актуальна камера». 19.30
— «Погляд у майбутнє».
20 45 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.15— 
«Наші гості». Державний 
художній академічний те
атр імені Райніса Латвій
ської РСР По закінченні
— Повили

Третя програма
10.00 — Відбірковий ма’тч 

чемпіонату світу з футбо
лу: збірна ЧССР — збірна 
Туреччини. 21 00 — Кон
церт. 21.40 — Телефільм 
• Майже смішна історія». 2 
серія

приїздіть» Вистава. 11.40
— «Шкільний скрап». 8 
клас. Основи Радянської 
держави і права. 12.05 — 
Художнііі телефільм «Міс
це зустрічі змінити не 
можна». 4 і 5 серії. 16.00— 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок», 16.30 — Музич
ні!)'! фільм, 17.00 — «Гаря
чий цех республіки». 17.30
— Музичний фільм. 18.00
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — «Дружбі
міцніти», (Кіровоград). 
18.30. — «Олівсць-маліо-
вені.» 19 00 — «Актуальна 
камера». 19 30 — «Неспо
кійні серця». 20.45 — «На 
добраніч діти!» 21 00 —
«Чі.с». 21.45 — Художній
Фільм «Незакінчепий
урокі». 2 серія. По закін
ченні — Новини

Третя програма
20.50 — Твори И. Штрау

са. 21.40 — Художній
фільм «Суворов».

школа». 14 30 — Танцюють 
народна артистка СРСР 
М. Сабірова і народний ар
тист Таджицької РСР 
М. Бурханов. 15.10 — Чем
піонат СРСР з волейболу. 
Жінки. «Динамо.» (Москва)
— «Уралочка» (Сверд-
ловрьк) 15.40 — Телеві
зійний доку мс нта л ы і и і і
фільм. 16.00 — Пітер Устї- 
пов. «Па півдорозі до вер
шини». 18.20 — «Народні
мелодії». 18.35 — «Супут
ник кіноглядача». 19.10 — 
Міжнародні змагання з ху
дожньої гімнастики. 20.00
— «Вечірня казка,». 20.15
— «Здоров’я». 21.00 —
Л. Бетховен Соната № 2. 
21.30 — Телевізійний доку
ментальний фільм. 21.40 — 
І. Дуиаєвськнй. Музична, 
телевнетава «Дороги до 
щастя».

19.45 — Фільм «Коли за
цвів мигдаль». 21.00 —• 
«Час,». 21 45 — «Музичне 
життя». Тележурнал. По 
закінченні — Сьогодні у 
світі.

Друга програма
10.00 — Полини. 10.10 — 

Художній телефільм «Міс
це ЗУСТРІЧІ змінити не 
можна». 2 серія. 11 35 — 
Фотохви линка «Українсь
ка кераміка». 11.40 — 
«Шкільний екран.- 10 клас. 
У країнс ька л і терату ра.
12.15 — «Третій, трудо-
р.нйо 10.00 — Повний. 
10.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Музичний
фільм. 16 45 — <Ділбва тс- 
легра «Кібернетичний фі
тотрон». 17.30 — Кают-
компанія «Глобуса» 18.00

- «День зп днем». (Кірово
град) 18.15 -■ Оголошення. 
(Кіровоград) 18.20 — Теле
фільм. (КіроЕСірад) 18.30 
— Концертний зал «Друж- 
6яі>. Концерт хорової капе
ли Азербайджану. (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «ХХМ
з’їздові КПРС — гідну зу
стріч». 20.45 — «На добра
ніч. діти»» 21.00 — «Час»
21.45 — Тележурнал
«Старті». По закінченні — 
Новини.

Третя програма
19 00 — «Музичний кі

оск». 19 30 — .Чемпіонат 
СРСГ зі стрибків у воду. 
20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — «Міжнародна па
норама-». 21.00 — Концерт. 
21.40 — Телефільм «Майже 
смішна історія». 1 серія.

Середа, 3 груди

Перша програма

Перша програма
8.00 — «Час». 8 50 —

Гімнастика 9.15 — Відгук
ніться. сурмачі! 9.45 —
Романси М. Тарввердієва 
виконує Н Лебедева. 10 20
— Клуб ківоподороасей. По 
закінченні — Новини. 14 30
— Попнни 14.50 — Док.
фільми. ■ 15 45 — Шахова 
школа. 16.15 — Концерт
гітариста А. Родріге'са (Ку
ба). 17.00 — Російська мо
ва. 17.30 — Велика арена 
юного спортсмена. 18.00 — 
Ленінський університет 
мільйонів 18 30 — Веселі 
нотки 18.45 -■ Сьогодні у 
світі. 19.00--— Хокей: ИСКА
— «Сокіл» (Київ) 21.00 — 
«Часі». 21.45 — Фільм-коп- 
цепт «Московський камер
ний хоп». По закінченні — 
Сьогодні у світі

Друга програма
10.00 — Новини. 16 15 — 

«Срібний дзвіночок». 16.35
— «Республіканська фізи- 
ко-матсмяти’на школа».
17.00 — Концерт 17.35 — 

Документальний телефільм.
18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград) 18.15 — Теле
фільм (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — 
«Актуальна камера» 19.30
— «Твоя життєса пози
ція». 20.15 — Концерт лі
ричної Ліспі 20.25 .— Доку
ментальний телефільм.
20 45—«Па добраніч літи!»
21 00 — «Час» 21.45 —
Художній фільм «Незакін- 
чевий урок». 1 серія. Бо 
закінченні — Понпин.

Третя програма
2100 — Концерт. 21.40

— Художній фільм «Свій».

Перша програма
8.00 — «Час,». 8.50 —

Гімнастика 9.15 — АЕВГ-
Дейьа. 9.45 — Для зас. 
батьки 10 15 — Наша ад
реса — Радянський Союз. 
10.45 — Більше хороших 
токарів 11.15 — П Дюка. 
Симфонічне СКС1ЭЦО «Учень 
Чарівника». 11.30 — Пере
можці Клуб фронтових 
друзів 12.45 — 49-й типаж 
«Спортлото». 13.00 — Пое
зія. Михайло Луконін. 13.50
— Концерт лауреатів її 
Всеросійського конкурсу 
ьгшонавців на народних ін
струментах і народної піс
ні. 14 30 — Новини. 14.45
— Телефільм «Мушкетери
4 «А» 15.25 — Програма
телебачення Фінляндії, 
присвячена національному 
святу — Дню проголошен
ня незалежності 10.20 •— 
Очевидне — пеймові’ше. 
17 20 -- Телефільм <Кон
церт Івана Семеновича 
Козлопського». 18.05 — Бе
сіда політичного оглядача 
Л Еозиееенськсго. 18.35 — 
По музеях і виставочних 
залах. 19.05 — Концерт
Державного ансамблю тан
цю УРСР ім П. Вірського 
19.55 -• Телефільм «Благо
честива Марта.». 1 і 2 сепії 
(21.00 «.Час») 22.55 — «Зір
ки Московської Олімпіади». 
Фільм їй. Плавання По 
закінченні — Новини.

8.00 — «Часи. 8.50
Гімнастика. 9.15 — Народні 
мелодії. 9.30 — Будильник 
10.00 — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — «Здо
ров'я». 11.45 — «Ранкові 
пошта». 12.15 — Сільська 
година. 13.15 — Музичний 
кіоск. 13.45 — Хокей; ЦСКА
— «Хімік» іВоскресевс.’Лс). 
2—3 періоди. 15.15 — Теле
фільм • Серце Бонівуро». 4 
серія. 16.05 — Док. теле
фільм «Молодість у 400 
років». 16.40 — Клуб ніро- 
лодорожен. 17.40 — Мульт 
фільм «Пташка Типі». 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — За вашими листа
ми 19.25 ■— Фільм «ПуЛв- 
на в життя». 21.00 --
«Чао» 21.35 — Концерт ар
тистів Індії. 22 20 — Док.
телефільм «Сказання про 
Тулу». По закінченні — 
Новини

Друга програма
10.00 — Повний. 10.15 — 

Концертний зал «Дружба». 
10.45 — «Добоого вам здо
ров’я». 11.15 — Виступ
московського класичного 
балету 12.15 — Для дітей. 
Художній фільм «Кінець 
Імператора тайги». 13 40 
— ’«Палітра». 14.10 — Кіно- 
програма «Вітчизно моя

Друга програма
10 00 — Повніш. 10 15 — 

Концерт. 10.50 — «Знай,
люби, бережи» 11.25 — 
Документальний теле
фільм. 11.55 — «ЛьвіВСоКІ 
майстри книги» 12 40 — 
«Концерт А. Кочерги». 
13.05 — Дж. Всрді. «Тру
бадур». Вистава 15.35 -- 
«Слана солдатська». 16.20 
— Документальний теле 
фільм. Пі.35 — М Чабаиів- 
ський «Земля журавлиних 
ключів». Літературна пере
дача. 17.25 — «Година з 
Анатолієм Палацовим». 
18 45 — «Актуальна каме
ра». 19.15 - — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Динамо» (Москва) 2 і З 
періоди. 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «.Час». 
21.35 — ХУДОиспій фільм 
«Напередодні прем’єр»^». 
По закінченні — Новини.

озброєнні 
Пентагону

Ще в середині п'ятде
сятих років, повідомля
ють західні органи інфор
мації. збройні сили США 
всерйоз розглядали мож
ливість виведення особ
ливої породи мух — от- 
рутоносіїв. 3 ТИМ щоб 
включити їх до свого ар
сеналу біолоіічпої зброї. 
Хімічна служба Пентаго
ну "провадила відповідні 
дослідження в штаті 
Джорджія Преса пові
домляє, що подібні дослі
ди американці провадили 
и під час війни в Кореї. 
Американські органи ін
формації підкреслюють 
невідпорність цієї
«зброї». ОСКІЛЬКИ ДЛЯ ( о-

носа
Півдепноафриканс ь к і 

спеціалісти з дактилоско
пії запропонували сгоі 
послуги в боротьбі .^роз
краданнями великої ро- 
іатої худоби, які набрали 
в країні великого розма
ху. за останні дванадцять 
місяців поліція 'зареє
струвала 8 тисяч краді
жок па суму понад вісім 
мілт бонів доларів.

Найскладніше при рол 
слідуванні таких справ 
— розпізнати тварину, 
тому що змінити тавро 
до« нть просто. Спеціалі
сти правління иоганнес« 
бурзької поліції дійшли 
висновку, що для запобі
гання крадіжкам треба 
зиімати відбитки., носа 
тварин. які так само не
схожі один на одного, лк 
чілбпткн пальців у лю 
дей їх може зняти будь- 
який фермер з допомо
гою. звичайної чорниль
ної подушки і чистого ар
куша паперу.

(АПН).

Перша програло
8 00 — «Час». 8 50 —

Гімнастика. 9 15 — Мульт
фільм «Орапжцве горлеч
ко». 9 35 — Фільм «Коли 
зацвів мигдаль». 10.50 — 
Концерт фольклорного ан
самблю «Карагод». Москов
ського інституту культури. 
По закінченні — 
14.30 — Новини. 
Док. телефільм 
скарбів». 15.50 — 
кіп По сторінках

Повний 
14.50 — 

«Шукачі 
В. Онеч- 

__ _  творі#. 
1*6.35 — Концерт академіч
ного хору «КлеметтІ». 17.05 
— Відгукніться. сурмачі! 
17 35 — До річниці ство
рення единого фронту на- 
! ЙОІіа.Іьного визволення 
Кампучії ДОК. телефільм 
«Еесііа в Пномпені». 18.30 
_  у коїі.тіому малюнку — 
сонце 18 45 — Сьогодні у 
світі. 19.00__— Назустріч
XXVI з'їздові КПРС Про
грама 'ГС2£ЙЧС,„,’ПЛП пд’ жицької НСР 21.00 
.Час» 21.45 — Контрольна 
для дорослих. Дикл другий. 
Передача 4. 22.05 — Сьо
годні у світі 2~ 20 — Фор
тепіанні твори П. 1 Іай- 
иовського виконує

М. Плетньов.

Друга програма
Погшпи. 10 15 — 

КПРС —
11.30 —
оркесгр

— Шкіль-

10 60 — 
«XXVI з’їздові 
гідну зустріч» 
Грає естрадний 
Вірменії. 11-40

«Молодой номмунарп — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

м. Кіровоград,
3U050, МСП

вул. Луначарського, 36.

БК 02718. Обсяг 0,5 друк. ври. Індекс 61107.

Р’ятнйця, 5 грудня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 —
Гімнастика 9.15 — Мульт
фільм «Справжні друзі». 
9.25 — Велика арена юно
го спортсмена 9.55 — Те
лефільм «Продається вед
межа шкура». 11.00 —
Концерт ансамблю танцю 
УРСР «Донбас». По закін
ченні — Повніш. 14.30 — 
Повний 14.50 — По Сибіру 
і Далекої^ Сходу Кінопро- 
грама 15.50 — «Родом з 
дитинства». О Герцен. 
«Минуле й думи». 16.30 
Виступ художніх колекти
вів Ростовської області. 
J6 45 _ Москвичі — з’їздо
ві партії 17.15—До річни
ці підписання Договору про 
дружбу. добросусідство і 
співробітництво МІЖ CPU 
і Демократичною Респуб
лікою Афганістан Концерт 
афганських артистів. 17.45 
— Адреси молодих 18.4 > - 
Сі.оіодні v світі. 19.0.) — 
До XXVI з’їзду КПРС «Роз
діли Великої книги». «Впе
ред часі». Фільм 1-й 20 00

— Концепт 21 00 — «Час». 
21.45 — Про балет М Ліс
па. 22.50 — Сьогодні У 
світі. 23.05 — Мелодії і
ритмй зарубіжної естради

неозора» 15.05 
пий фільм. 15 35 
діонов «Допит». 
17.25 — Пошта

— 'Музич- 
— С. Ро- 
Вистава, 
передачі

«Галузь: досвід, проблеми». 
18 00 — Музичний фільм. 
19.00 -- «Актуальна каме
ра» 19.30 — «XXVI з'їздові 
КПРС — гідну зустріч» 
20.45 — «На добраніч., ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.45
— Телстурпір «Сонячні 
кларнети» В перерві — 
Повніш.

Третя програма
8.00 — Програма доку

ментальних фйіьмів 8.40— 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з прокурором 
РРФСР депутатом Верхов
ної Ради РРФСР, Героєм 
Радянського Союзу Б. В. 
Кравцовйм. 15 40 — Кон
церт 16.20 — <9 а студія». 
17.20 — «Що? Де? Коли?» 
18.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Динамо» (Рига) — 
«Спартак» 21.00 — Кон
церт. 21.40 — Художній те
лефільм «Після ярмарку». •

Третя програма
8.00 — Програма телеві

зійних документальних 
фільмів. 8.45 — «Шахова

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

Друга програма *•
10 00 — Новини. 10.10 —' 

А Алексів «Дзвоніть 1

Кіровоградське автотранспортне підприємство 
10021 (автобусни/і парк)

НАБИРАЄ НА КУРСИ
перспідготоі.кп водіїв усіх класів (зі стажем роботи 
не менше двох років) на категорію «Д», що дає право 
працювати па автобусах міських і приміських маршрутів

Курсантам виплачують стипендію — 115 ирб., попи 
користуються правом безплатного проїзду па автобу
сах міських і приміських маршрутів.

Звертатися на адресу: вул. Аерофлотсьна, 15 відділ кадрів.
їхати автобусом № 24 до зупинки «Хлібозавод».
Зам. 730.

Друкарка Імені Г. М Димитрова

наша! 
адреса! 

' s j

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів 1 масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45 36; 
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2 4б 87; відділ номсо- 
ГЛОЛЬСЬІІОГО шиття ВІДДІЛ війсьиочо- 
патріотичного виховання та спорту — 
2 45-35; фотолабораторія — 2-56 65; 
нічна редакція — 3 03 53

видавництва
«Нірсаоградсьна правдал 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Гпікни. 2.

Зам № 601 Тнряяі 54000.
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