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ЖНИВА-85 НА СТУДЕНТСЬКИХ МЕРИДІАНАХ

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

СЕРЕД 
КОМБАЙНЕРІВ, 
ПРАЦЮЮТЬ НА:

МОЛОДИХ Устннівського району 
ЩО

СК-6
Анатолій ЄРМАКОВ з 

колгоспу імені Леніна 
Онуфріївського району — 
намолотив 3666 центнерів 
зерна.

Віктор БОЦУЛА з кол
госпу «Україна» Онуфріїв
ського району — намоло
тив 3654 центнери зерна.

Олександр ШТЕФАН з 
колгоспу‘імені XX з’їзду 
КПРС Петрівського райо
ну — намолотив 2970 цент
нерів зерна.

СК-5
Брати Валерій і Микола 

СОКОВЦІ з колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС Пет- 
рівського району — намо
лотили 3250 центнерів зер
на.

Анатолій ПОНЯВІН з 
радгоспу «Устинівськнй»

намолотив 2847 центнерів 
зерна.

СЕРЕД МОЛОДИХ 
ЖАТКАРІВ:

Микола БОНДАР з кол
госпу імені Ульянова Уль- 
японського району жаткою 
ЖРС-4,9 скосив зернові 
майже на 400 гектарах.

Сергій ПОЛЄТАСВ з 
колгоспу «Перемога» Кіро
воградського району жат
кою ЖВН-6 скосив зерно
ві на плащі 339 гектарів.

СЕРЕД МОЛОДИХ ВО
ДІЇВ:

Микола ГОНЧАРЕНКО 
з колгоспу «Дніпро» Світ- 
ловодського району авто
мобілем ГАЗ-53 перевіз 
3800 центнерів зерна.

Володимир ШМИГА з 
птахофабрики «Сагайдаць- 
ка» Устннівського району 
автомобілем ГАЗ-53 пере
віз 2442 центнери зерна.

НОВОМИРГОРОДСЬ- 
КИИ РАЙОН. Комсо
мольсько-молодіжний екі
паж з колгоспу «Прогрес» 
у складі молодого кому
ніста Івана Шевченка і 
комсомольця Івана Лисен
ка позавчора намолотив 
536 центнерів зёрна. На 
честь молодих жниварів 
піднято районний прапор 
трудової слави, їх приві
тали члени місцевої агіт
бригади.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬ- 
КИЙ РАЙОН. Другий рік 
самостійно жниву? і жни
вує успішно комсомолець 
Андрій Бобко з колгоспу 
«Червона комуна». Поза
вчора він комбайном СК-6 
намолотив 552 центнери 
пшениці.

ДОБРОВЕЛ ИЧКІВСЬ- 
КИЙ РАЙОН. Перехідний 
червоний прапор райкому 
комсомолу вручено ком
сомольсько - молодіжно, 
му екіпажеві з колгоспу 
імені Карла Маркса у 
складі молодого кому
ніста Миколи Савран- 
ського та комсомольця

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ

Миколи Торовика. З бун
кера свого СК-5 вони 
вже видали понад 3000 
центнерів зерна.

УСТИНІВСЬКНЙ РА
ЙОН. Високопродуктивно 
використовує па жнивах 
автомобіль ГАЗ-53Б мо
лодий комуніст з птахо
фабрики «Сагайдацька» 
Володимир Шмига. З поля 
на тік він уже перевіз по
над 3000 центнерів зерна.

Серед молодих жаткарів 
району першість на косо
виці хлібів утримує трак
торист колгоспу імені Ен
гельса Юрій Давиденко. 
Жаткою ЖВН-6 він вже 
скосив озиму пшеницю і 
ячмінь більше як на 300 
гектарах.

Костянтин ЛЕСЬ

СЛАВЛЮ ВАШЕ РЕМЕСЛО!
Встануть рано на зорі 
Неспокійні жниварі, 
І в поля комбайни попливуть.
Знов до нас прийшли

жнива, 
І напруга трудова 
Кличе хлібороба: 
«В добру путь!» 
Чисті мирні небеса, 
На траві блищить роса, 
Розправляє груди битий шлях.

Світлий день новий гряде —
І робота загуде
На колгоспних золотих полях.
Сходить сонце,
І вітрець
Через поле навпростець
Над дозрілим колосом пробіг,
Обігнувши мрійний ЛІС,
Чутку радісну поніс,
Що жнива ступили

на поріг.

Від зорі і до зорі
Ви, невтомні жниварі, 
Виграєте битву за врожай. 
Сьогодення лейтмотив — 
«Більше діла, 
менше слів,
Бережи хвилину, поспішай!». 
Славлю ваше ремесло!
Ви сльоті й вітрам назло 
В засіки засипете зерно. 
...Не зістаряться слова: 
«Хліб — усьому голова, 
Нашого добробуту стерно».

с. Солгутове 
Гайворонського району.
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ДО ПОЧАТКУ XII 
ВСЕСВІТНЬОГО 
ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ 
ЗАЛИШИЛОСЯ 2 ДНІ

Фото О. ІВАНОВА і Б. КАВАШКІНА. 
Фотохроніка ТАРС.
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Комсомольці і молодь 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу зу
стрічають Московський 
фестиваль гідними трудо
вими дарунками. Так; зо
крема. як уже повідомляло
ся, на комсомольських 
зборах енладального цеху 
№ 101 спілчани і молодь з 
КМК в’язальників схемних 
джгутів (бригадир Т. М. 
Куликова, групкомсорг 
С. Дякова) виступили з іні. 
ціативою: «XII Всесвітньо-

му фестивалю молоді і сту
дентів — 12 ударних змін 
з найвищою продуктивніс
тю праці». Колеги гаряче 
схвалили їхній почин та ре
комендували підтримати 
його іншим первинним під. 
приємства.

Комсомольці СКБ зобо
в’язалися на 5 днів раніше 
строку завершити розроб
ку технічної документації 
для нової техніки, достро
ково випустити систему 
управління для міжнарод

ної виставки «Електротех- 
нологія-85»; виробничнини 
комсомольсько - молодіж
ного творчого колективу 
відділу автоматизації сис
тем управління виробниц
твом подали 6 рацпропо- 
зицій з економічним ефек
том 8962 карбованці.

Вкотре засвідчили високу 
громадянську свідомість 
спілчан і молоді підприєм
ства і комсомольсько-мо
лодіжні суботники. Зароб
лені на них кошти перера
ховано у фонд фестивалю.

М. ЧАБАН.
м. Олександрія.

Випробування
полем

бов’язалися скосити хліба
на десяти тисячах гекта
рів.

М. КЛИМЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Не поступаються на 
жнивах перед досвідчени
ми механізаторами Весе- 
лівського міжгосподар
ського комбінату по ви
робництву кормів хлопці 
з механізованої колони 
«Урожай-85» Мелітополь
ського інституту механіза
ції сільського господар
ства. Уже з перших днів 
збирання всі вісімнадцяту 
студентських комбайнових 
агрегатів взяли високий 
темп. По півтори норми 
виконують щодня майбут
ні сільські інженери. Вони 
самі завчасне підготували 
оптимальні маршрути ру
ху комбайнів і автомобілів 
на полях.

— Ми маємо зібрати ко
лосові на 2300 гектарах,— 
розповідає командир ко
лони третьокурсник Ми
хайло Рядченко. — Випро
бування полем, мабуть, 
найважчий і найскладні
ший екзамен. Тепер часто 
йдуть дощі, доводиться 
маневрувати технікою і 
людьми, щоб не прогаяти 
час, уникнути втрат. Де 
масиви швидше підсиха
ють, там і працюємо всіма 
екіпажами.

Крім колони «Урожай- 
85», в нинішніх жнивах за 
традицією беруть участь 
12 механізованих загонів 
цього інституту, що об’єд
нують 160 чоловік. Вони 
збирають урожай на по
лях Якимівського, Бердян
ського, Василівського, Ме
літопольського і Приазов- 
ського районів Запорізь
кої області. Студенти зо-

Став цех 

лабораторією
Практично не стало ви- 

адків звільнення за про
фесійною непридатністю 
в колективі Луцького 
шовкового комбінату іме
ні 60-річчя Радянської Ук
раїни. При прийманні на 
роботу безпомилково ви
являти майбутніх прядиль
ниць або ткаль тут допо
магає спеціальна префе- 
сіограма, створена сту
дентами і викладачами ка
федри психології Луцько
го державного педагогіч
ного інституту імені Лесі 
Українки. Бона успішно 
використовується також 
для профорієнтаційної ро
боти в школах міста, ПТУ, 
міжшкільному навчально- 
виробничому комбінаті.

Своєрідною науковою 
лабораторією майбутніх 
педагогів стали цехи ткаць
кого і прядильного вироб

ництва. Відповідно до спе
ціальної методики було 
обстежено і вивчено вели
кі групи працюючих різ
ної кваліфікації. На осно
ві одержаних дених тут 
склали головні критерії 
професійної відповіднос
ті для основних робітни
чих професій — таких, як 
ткалі, мотальниці, стрічеч- 
ниці.

З допомогою студентів 
на комбінаті обладнано ка
бінет профорієнтаційної 
роботи.

3. ЖИЖАРА, 
кор. РАТАУ.

тиваль». яка відкрита в 
обласній бібліотеці для ді
тей імені А. П. Гайдара.

Книги і статті, розміще
ні па впстагщі. розплвіла-

РАДИМО ПРОЧИТАТИ

тів, на дискусії художни
ків. зустрічі поетів.

Захарченко В Это вре
мя огня. — М.: Лет. лите
ратура. 1981.

Основною подією XI 
фестивалю був Міжнарол-
пни Трибунал, який часу

НА ПОРОЗІ-СВЯТО
Перший Всесвітній фес

тиваль молоді відбувся 
1947 року в Празі. Саме 
там вперше прозвучав 
«І і.мн демократичної мо
лоді» композитора Анато
лій Новикова та поста 
Льва Ошаніпа.

Після Праги гостей при
ймали Будапешт, Берлін, 
Бухарест, Варшава, Мо. 
сква, Відень, Хельсінкі, 
Софія, .знову Берлін, по
тім — Гавана. Тепер — 
знову Москва. «Ні» — вій
ні!» — все рішучіше заяв
ляє демократична молодь 
світу. Цій меті служитиме 
і XII Всссв ітііій фестиваль 
молоді та студентів, який 
з 27 липня по 3 серпня 
цього року пройде в Мо
скві під лозунгом «За ан
тиімперіалістичну солі
дарність, мир і дружбу!».

«Дружба — то найдуж
ча зброя, то найбільша си
ла на землі», — ці слова 
М Добронравова служать 
лейтмотивом ілюстративно- 
книжкової виставки «Пре
красне свято юності пла. 
неги — XII Всесвітній фсс-

іо. . про попередні фести
валі, про життя молоді на 
різних континентах. її бо
ротьбу за мир.

Рекомендуємо вам озна
йомитися з деякими мате
ріалами книжкової вистав
ки.

Ленин В. И О молоде
жи. 2-е доп. изд. — М.: 
Мол. гвардия 1974.

Збірник містить ленін
ські виступи, висловлю
вання, то стосуються мо
лоді, її ролі в класовій бо
ротьбі. будівництві нового 
суспільства.

Захарченко В Моя зем
ля — мой дом. Хроника 
десяти фестивалей. — М.: 
Дет. литература 1975.

Автор — учасник II фес
тивалів молоді і студен
тів. У книзі наведено ве
ликий фактичнім) і ста ніс- 
тичини матеріал про ко
жен з форумів молоді. 
Розкриваючи роль мисте
цтва в інтернаціональному 
єднанні народів, авюр ве
де 'читачів у майстерні 
скульпторів . аптифашпе-

див головного ворога ’под. 
ства — імперіалізм. З до
помогою цієї книги читачі 
здійснять цікаву подорож 
фестивальною Куб-чо

Крючков В. Барабан 
бьет тревогу. — М • Мол. 
гвардия 1984
Книга присвячена наступ

но- XII Всесвітньому фес
тивалю молоді і студентів. 
Перед читачами — широ
ка панорама дитинства на
родів різних країн Дитин, 
ство щасливе і дитинство 
в тяжкій праці голодне, 
опалене війною Книга за
кликає юних -тміннюнати 
дружбу дітей пічин-.- кпаїн

Фурии С. Симонова Л. 
Встанем в круг слева — 
друг, справа — друг,— М.: 
Мол гвардия. 1980

Увзгу зосереджено па 
висвітленні солідарності 
піонерія усього світу, є ці
каві ВІДОМОСТІ про піонер, 
ські організації країн Єв
ропи. Азії Африки. Аме
рики. Наведені вірші тз 
оповідання дітей цнт коя- 
типентів

Л. МАЇВІЄНКО, 
головний бібліограф 
обласної бібліотеки 
для дітей гм. А. П. 
Гайдара.
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В1ДМОВЧАЛИСЯ

ЗАПОРУКА УСПІХУ
ЗГУРТОВАНІСТЬ

Комсомольсько-молодіж
ний колектив вівцекомпл^к- 
су колгоспу імені Щорса 
бобринецького району за 
підсумками соціалістичного 
змагання за минулий рік бу- 
Ьо нагороджено грамотою 
районнбгб комітету комсо
молу.

Як же йшов до цього ус
піху КМ.К?

В. КУНДЕЛЬ, секретар ко
мітету комсомолу колгоспу:

— Саме висока дисциплі
на праці, усвідомлення кож
ним особистої відповідаль
ності за якісне виконання 
дорученої справи створили 
в колективі необхідні перед
умови для дійового соціа
лістичного змагання. Ре
зультати його — 115 ягнят 
на сто вівцематок та чотири 
кілограми сімсот грамів ви
сокоякісного руна на зіацю.

Члени нашого молодіжно
го колективу протягом усьо
го року уважно слідкували 
за фізичним станом всього 
поголів’я. Це дало можли
вість формузати стадо ма- 
лочисельчими групами на 
сильні і слабкі. Такий ме
тод дозволяє підтримати 
недорозвинутий молодняк 
за рахунок вчасної підгодів
лі і тим самим забезпечити 
високе його збереження. А 
цей показник по КМК ста
новить майже 98 процентів. 
Результати хороші. І треба 
врахувати той фактор, що 
вівцекомплекс, де утриму
ють нині понад 12 тисяч 
овець, затзерджено як пле
мінний лише у 1984 році. 
Зрозуміло, за рік із товар
ного виробництва перейти 
на спеціалізозано-ллемінне 
не просто і не легко...

3.
КМК

ВЕЛИЧНО, керівних 
зівцекомплексу: 
Так, Володимир пра- 

Ведення племінноговий.
вівчарства — справа склад
на. Ми розуміємо це. Але 
подальше підвищення про
дуктивності галузі гальмує
ться порушеннями техноло
гічної дисципліни вироб
ництва кормів. Не вирішено 
ще і цілий ряд питань по 
підготовці кормів для зго
довування. Як нам здається, 
настав час передавати тва
ринникам рослинницьку 
кормову продукцію по ка
тегорії якості, Бо ^аме 
якість кор?лів — один із Го
ловних резервів по підзи-

щенню продуктивності і 
здешевлення собівартості 
продукції вівчарства,

Тут хбчу сказати і про ра
ціональне використаний 
землі. Поблизу комплексу 

полога бвдка. 
від Бухо- 
Апрелівки. 

Клин чималенький. Не ска
жеш, що земля ця не вико
ристовується, Але на ній 
висіваються культури, які 
дають мізерні вроЛаї. Коли 
ж випадаюту дощі, то не
рідко змивається посіяне. 
Підвищити кормовіддачу 
цієї землі г з господарстві 
і можливості, і необхідність.
М. ЗАХАРЧЕНКО, групком- 

сорг КМК:
— Дружно, познокровним 

життям живуть члени КМК. 
Кожен готовий прийти на 
допомогу, коли цього вима
гають загальні інтереси. 
Микола Васюоа, найбалаку- 
чіший з колектизі, коли по
трібно різноманітну тесляр
ську роботу зиконає. Леонід 
Різун може механізатора 
підмінити.

Ось так живемо і пра
цюємо. Не чекаємо, що нам 
хтось і відпочинок організує. 
Про наш КМК Добре знають 
з районі як і про спортив
ний колектив. Беручи участь 
у змаганнях по багатобор- 
стау ГПО на приз Героя Со
ціалістичної Праці О. І. Но
вак, наш колектив здобув 
перше місце. На районно
му спортивному святі «Па
м'яті героїв», присзяченому 
-10-річчю Перемоги, вручено 
приз імені Героя Радян
ського Союзу І. С. Індика 
за перемогу у футбольному 
змаганні. Наші хлопці люб
лять під час відпочинку 
пограти з шашки, шахи, 
футбол чи золейбол. Прав
да для останніх ще не має
мо належного майданчика. 
Та це залежить від нас са
мих. Тим більше, що керів
ники господарства в цьому 
ідуть нам назустріч. Тож 
плануємо силами чотирьох 
колектизів, які працюють на 
комплексі, побудузати спор
тивний комплекс. Так, що 
спорт і труд у нас поруч 
ідуть. Кожен член колекти
ву має спортизний розряд. 
А це теж резерв у підви
щенні продуктивності пра
ці.
Бобринецький район.

проходить 
Тягнеться вона 
вецькдго £0

Великою повагою користується в колективі МТФ Ніі, 
радгоспу - Маріампільсьний» ПетріаськоГо району дояр
ка іоа Пайова. Товариші по роботі обрали її депутатом 
сільської Ради народних депутатів.

З початку року Єва надоїла 1700 кілограмів молока 
від ножної норови. її портрет занесено на районну Дош
ку пошани «Молоді гвардійці п’ятирічки».

На знімку: доярка Єва ЛАНОВА. 
Фото €. ФЕНЄНКА.

с. Луганка,
Пртріаський район.

ІВАН ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО

КИВАЄ НА
...Петро киває на Степа

на... Так, здається, кажуть 
у народі. І ця приказка — 
перше, що хочеться ска
зати про всю цю історію. 
Яку саме? Пам'ятаєте фо- 
тоЗвинувачення за 17 Січ
ня 1935 року, яким редак
ція газети «Молодий ко
мунар» мала намір розшу
кати господаря цінно
го народногосподарського 
вантажу, що надійно осів 
на товарному дворі стан
ції Кіровоград? Це вияви
лося справою нескладною: 
промислове обладнання— 
нё голка в сіні, що випала 
і загубилася. Вантаж усе- 
таки хтось замовляв, хтось 
доставляв, хтось отриму
вав. 1 є на нього відповід
ні документи. Отже, вияс
нити «хто—що — до чо
го?» — це лише лізспрази. 
Розібратися ж, хто винен 
у тому, що потрібний зак- 
таж (а що він потрібен — 
підтверджузали усі, з ким 
доводилося розмовляти, 
розплутуючи цей клубок) 
пролежав на товарно
му даорі майже оік (з 
31.08.84 р. по 20.06.85 р.), 
чому не зацікавлені осо
би, а сторонні турбувалися 
про його долю, було 
складніше.

Кілька слів про ситуацію, 
що склалася. І почнемо, 
мабуть, не з того, як 
об’єктиз нашого фотоко
респондента вихопив з те
риторії станції занесений 
снігом дорогий промисло
вий вантаж, а з моменту 
його прибуття на станцію. 
Як стало відомо з листа до 
редакції начальника стан
ції Кіровоград В. В, Ми
хайлова, 31 серпня мину
лого року на адресу Кіро
воградського птахбкомбі- 
нату в складальному ар
гоні № 4713730 по відправ
ці № 014931 прибув ван
таж — промислове облад
нання, 2 місця. Того ж дня 
його вивантажили на то
варному дворі. І почалося...

Згідно договору між 
птахокомбінатом і транс
портно • експлуатаційним 
підприємством № 10695,

на рівнині
гори»

Матеріал під таким заго
ловком було надруковано з 
газеті ЗО червня 1985 року 
і йшлося в ньому про 
проблеми здачі вторинної 
сировини, яні виникають в 
окремих населених пунн- 
тах області. Піддавались 
нритиці районні заготкон
тори та управління заготі
вель Кіровоградської рай- 
споживспілки.

У листі до редакції за
ступник голови правління 

облепо- 
Жиленко 

кореслон-

Кіровоградської 
жиаспілни І, А. 
повідомив, що 
денцію «Чому ростуть на 
рівнині гори?» обговорено 
з працівниками і спеціаліс
тами управління заготі
вель. Критику визнано 
правильною. Керівникам 
райзаготконтор дано вка
зівку активізувати роботу 
по освоєнню наявних ре
сурсів вторинної сировини

ПЕТРА...
вантажі з товарного двору 
станції Кірсзогргд клієн
там доставляє ТЕП-10695, 
Але так, як згаданий ван
таж виявився негабарит
ним, ТЕП-10695 надіслав 
документи птахокомбінату 
для вивезення вантажу 
своїм транспортом.

Ще до того, як вантаж 
прибув у Кіровоград, цим 
промисловим обладнанням 
розпорядилося виробниче 
об’єднання м’ясної про
мисловості, наділивши ви
парними конденсаторами 
(а саме вони і були тим 
промисловим обладнан
ням) Олександрійський 
м’ясокомбінат, бо рік то
му Кіровоградський пта
хокомбінат такі конденса
тори уже отримав. Тож, 
ще з Алма-Ати доцільно 
було відправляти облад
нання не в Кіровоград, а 
з Олександрію. Так нам 
пояснив інженер по облад
нанню виробничого об’єд
нання м'ясної промисло
вості В. Г. Лапа. Що ж, 
знайшли крайнього — по
стачальника... Можливо, й 
спразді, неекономно було 
доставляти зантаж в об
ласний центр, а звідти с 
Олександрію. Але ж Ал- 
ма-Ата далеко, піди роз
берись, хто тут більше 
винен — постачальник чи 
замовник? Та коли вже зан
таж прибув, .ясно, що з 
першу чергу голоза за 
нього повинна боліти у 
тих, хто його замозляз — 
у даному випадку це — 
виробниче об'єднання 
м’ясної промисловості.

Зробивши кілька невда
лих спроб (то складності з 
автотранспортом, то не
вдачі з відправкою ван
тажу залізницею), в об’єд
нанні м’ясної промисло
вості зрозуміли, що вигід
ніше цей вантаж продати, 
ніж морочитися з його до
ставкою, та ще й платити 
збір за зберігання. Про
дали об’єднанню молоч
ної промисловості, Ще з 
грудні минулого року. 
Але дирекція й інженер
ні служби молочного 

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

від сільського населення. 
Реномендозано усім загот
конторам районних спо
живчих товариств розроби
ти конкретні заходи, спря
мовані на поліпшення ро
боти по заготівлі вторин
ної сировими, за кожним 
населеним пунктом закрі
пити заготівельника, роз
робити і затвердити гра
фік подзірних об’їздів.

Правлінням районних 
споживчих товариств дано 
вказівну виділяти для ото
варювання населення за 
здану вторсирозину това
ри підвищеного попиту з 
таким розрахунком, щоб 
60 процентів заготовлюва
ної сировини закуповува
лось під отоварювання. Бу
де розширено сітку заготі
вельних пунктів з розра
хунком, щоб у кожному ве
ликому населеному пункті 
був магазин-заготпуннт.

По підбитті підсумків ро
боти за перше півріччя усі 
керівники райзаготконтор 
будуть заслухані на засі
данні правління облсло- 
живспілки з питань орга
нізації заготівель вторин
них ресурсів і плану захо
дів, спрямованих на по
ліпшення роботи по осво- 

• єнню ресурсів з кожному 
районі зокрема.

об’єднання зустрілися з 
тими ж проблемами виве
зення, що й їхні поперед
ники. Щоправда, були не
певні спроби. Відкупивши 
це обладнання, об'єднан
ня молочної промислозос- 
ті наділило 
саторами 
сирзазод.
прибули за обладнанням, 
— «Колхіди» — не ризик
нули його узяти: вантаж 
високий, тут потрібен 
спецтренспорт. До того ж 
це було взимку, ожеледи
ця — дорога й без того 
небезпечна. І від грудня 
минулого року до червня 
нинішнього не знайшли 
тут транспорту і можли
востей забрати конденса
тори і відправити за при
значанням. Словом, тут 
багато ще усяких момен
тів. Чи варто на них зупи
нятись? 20 червня, після 
втручання прокурора об
ласті вантаж 
вав» на територію 
сирбази, де стоїть 
Головний інженер 
ничого об'єднання 
ної промисловості 
Помощников зараз якраз 
займається питанням тран
спорту, що.5 доставити 
конденсатори з Устинівку.

А хочете знати, хто пе
ревіз конденсатори на те
риторію маслосирбази? 
Головний інженер Кірово
градського птахокомбіна
ту М. М. Лебедев. Чому 
він? Тому, що, пам’ятаєте, 
з самого початку вантаж 
прийшов на адресу птахо
комбінату. Отже, чого-чо- 
го, а формальностей у цій 
історії безгосподарності 
дотримувалися чітко. При
йшов вантаж на пашу ад
ресу — будьте ласкаві 
привезіть за призначен
ням, інакше — матимете 
великий клопіт. То нічого, 
що у вантажу уже півро
ку інший господар, у су
проводжуваних же доку
ментах чорним по білому 
вказана адреса птахоком
бінату... Спасибі, хоч не 
в Устинівку доаелося то
варишу Лебедеву везти ті 
конденсатори. Хоч цей 
клопіт взяло на себе 
об’єднання молочної про
мисловості. І будем споді
ватись, редакції не дове
деться втручатися, щоб 
це промислове обладнан
ня вивезти тепер уже з 
території Кіровоградської 
маслосирбази...

цими конден-.
Устинівський 

Машини, що

«перекочу- 
масло- 
і нині, 
аироб- 
молоч- 
Ю. Ф.

Мешканці вулиць Под, - 
тавської та імені Взспецб- 
ва ніс в квітні нинішнього 
року написали в редакцію 
листа, в якому розповіли 
про невпорядковані терп- 
торії в своєму райони 
«Живемо ми поблизу сту
дентських гуртожитків: 
педагогічного інституту й 
машинобудівного техніку, 
му, — розповідається 
скарзі. — Перед самим» > 
вікнами гуртожитків роз, 
ташований спортивний 
майданчик, на якому після 
будівництва залиш и вен 
щебінь. Але не він нас 
хвилює. Справа в тому, що 
влітку майданчик заростає 
шкідливою травою амбро, 
зією і нікому до цього не
ма діла. Наишкідлпвіша 
вона влітку, в пору цві гін
ця. Поряд — дитячий са
док. Тому й з’являються 
на дверях наших під’їздів 
попередження санепідем
станції. Аж тоді, коли 
трава виганяється у зріст 
людини — береться косар 
за косу...?.

Далі мешканці вислови, 
ли кілька пропозицій з ме
тою впорядкування май
данчика. " '—Г'~У1

Редакція направила ко - 
цію . листа нача.іьнвковГ^ 
житлово - експлуатаційної 
Контори № 2. Відповідь 
вчасно це прийшла, дове. 
лось нагадати.ще раз. Од, 
нак і після нагадуванню-» 
тиша.

Ми вцрішмян закінчиш 
таємне однобоке листуван
ня й винесли його на люду, 
Може, хоч у такому разі 
працівники жеку № 2 сиро» , 
можуться взятися за перо 
й пояснити, яких заходів 
вжито після скарги.

Д8©Х

хвилинах

«Про справи
поштарські»

Під таним .заголовком 
червня в газеті було опуі 
ліковано кореспонденцію,

6 
б- 

в якій иритинувалась'тран' 
спортна служба голоаного 
поштамту обласного Цент
ру за неякісно постачання 
періодичною пресою зід. 
далеких районів міста.

Газеті відповідає вико
нуючий обов’язки началь
ника головпошти А А дя СЕЕВИЧ: А‘ АВ’
, ~„Пізнс п°стачаннл га
зет пояснюється тим. що 
відомча автобаза зв’язку тільки за перші п’ять „|СпУ 
436 ма°шин.Р0НУ неДОДала 

поштарсыХ10 о&орХ^з 
працівниками поштамт? Адміністрацією піїпД 
ства зроблено аналіз"вико' 
ристания автомашини до 

№ І1- ОР

ну ДЛЯ Відділення 3]

Називаючи під рубрико^ 
«Відмовчалнся» відлов^ 
дальняя осіб, що мали б 
відповісти редакції на 
критичний виступ газети, 
ми ні-ні та й погрішимо 
на пошту, може, десь лис
тоноша щось переплутав, 
може,- в далекій дорозі о 
листом щось трапилося. 
Але зараз служба зв’язку 
поза всякими підозрами— 
Кіровоградська студія зву
козапису, від якої ’МИ ‘че
кали .відповіді па замітку 
«Естонія чи’ Іспанія?» 
(«МК» за 15 червня Д. Р?’ 
знаходиться від редакції в 
двох хвилинах ходьби. 
Можна було б уже не рз,**г 
і не два занести листа. Мь 
вже подумуємо: може, ке
рівництво студії боїться 
писати нам через ге, ,цоС> 
ми не вишукували в 
ІІЬОМу ЛИСТІ ЛОМИЛО'*

■ помітили ж їх у студіпив; 
му переліку музичних Г» 
І’ІВ, що й послужило 
чшіою публікації- • _

ХОЧ ЛИСТА 1 НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
Мешканці з масиза'Ста

рої Балашізки обласного 
центру скаржились до ре
дакції, що водій автобуса 
маршрута N2 11 проїж/}- другої зміни поспішали на 
жав мимо зупинок. А йа зїлод.

кінцевій розвернувся і по
їхав у центр без пасажи
рів, яких на зупинці було 
багато, оскільки робітники

зілод.

Редакція направила но- 
пію листа начальникові, аїі. 
тотранспортного пїдпри 

10021 л. М. О»лаПу.
Ос» Що він відповів:

Фаіпи зі скарги під-

гаордились. Зодія пв₽^в’ 
автоколони і. Г. Гелвс'<У 
покарано наказом лО 
зід 25 червня: його Д 
збавлено 25 про**"'*

иь 1985 премії за червень 
року.



25 липня 1985 року «Молодий комунар»
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ІСТОРИЗМОМ Є НИНІ 
ФРАЗА «СЬОГОДНІ ЧЕР
ГУЄ МОЯ УЛЮБЛЕНА 
БІБЛІОТЕКАРКА!» 

ТИСЯЧІ... НА ВІТЕР? 

ЗАМІСТЬ РУЧКИ ДЕХТО 

бере до читального 
ЗАЛУ ЛЕЗО

ОБІДНЄ ІНТЕРВ’Ю 
БІЛЯ БІБЛІОТЕКИ 
ї УРТ хлопців і дівчат у сквері раз 

по раз вибухає по-юнаць:<и не
стримним сміхом. До всіх питання 
одне: чи існує для них проблема 
змістовного дозвілля?

Алла П.: Ні, звичайно. Які пробле
ми? «Торбу» з конспектами на поли
цю — і з місто! Навіть просто про
йтися, побзчитись-побалакати з по
другами — і то заняття...

Микола М.: Еге ж, непогано. Або 
Ще зайти до кафе. Щоб музика 
хороша, знайомі під боком — чим 
не дозвілля?

Жанн.т Б.: Усе це проміняю на кі
но. Якби могла — по декілька сеан
сів підряд би зисиджувала. Чи це 
фанатизм, чи ні — не знаю, але «за
поєм» дивлюсь усі нові фільми...

— А... книги читаєте? — несміливо 
запитую.

У відповідь загальне пожвазлен- 
ня. «По списку рекомендованої літе
ратури, маєте на увазі? Ах, загалом, 
«для душі»? Так часу ж немає! І сил 
шкода. Усе варте уваги рано чи піз
но потрапить на кіноекра'н, ото там 
і познайомимось... Чи ви гадаєте, що 
я одна такої думки? Впевнена, зі 
мною погодиться багато. Треба спі
шити жить!».

Прізвищ своїх випадкових співроз
мовників не зказую, хоч і знаю (від 
них самих, між інши.м) і «координа
ти» їх, і деталі біографій — повідо
мити не посоромились. Просто, як 
ти, читачу, мабуть, здогадався, — на 
жаль, поки що Жанн, Алл та Микол 
з такою «філософією безпринцип- 
носності» немало ходить'і вулицями 
обласного центру, та й в інших насе
лених пунктах. Дазайте спробуємо 
з’ясувати: що це?

ЗБАГНИ ЦЕЙ
СКАРБ

ХОЧЕТЬСЯ вірити, що ти, середньо- 
статистичний молодий житель 

обласного центру, вчащаєш до кот
роїсь з бібліотек принаймні раз на 
рік — щоб перереєструватися, А в 
кращому (кращому, ясна річ, для те
бе самого) випадку — більш-менш 
регулярно відвідуєш відділ абоне- 
монту, читальню чи спеціалізований 
відділ. Бо інакше не повинно бути.

Знайомство з періодикою, що від
бувається через роздрібну торгів
лю, — далеко не універсальний за
сіб росту твого загальноосвітнього 
рівня, тим більше, росту тебе як фа
хівця з певних питань. Коли мова за
ходить про людину, яка ступить у 
прийдешнє століття вже зрілою, із 
певними принципами і переконання
ми, мається на увазі і її висока за
гальна культура. Містить вона з собі 
геж певну систему поглядів і чинни
ків, причому «левова» частка нале
жить саме до культури знань. Уже 
говорилось — рівень цієї культури 
оптимально формулюється у такій 
образній формі: людині доводиться 
знати все про дещо, хоч би трохи про 
все, але, крім того, відчузати на
гальну потребу й необхідність щодня 
поновлювати ці знання. За цієї (і тіль
ки) умови реальністю стане саме по
няття «освічена молода людина».

Досвід доводить, що порушення, 
«відступництво» у цьому, безумовно, 
складному питанні породжує служін
ня власній сваволі.. Людина високої 
культури не тільки живе інтересами 
свого близького оточення, свого міс
та, країни, планети, але й витрачає 
силу часу на самоосвіту. Та й безвід
носно до цього — невже нецікаво 
кожній молодій людині; у першу чер
гу, щомиті гримати руку на пульсі 
свого суспільства, пізнавати, чим жи
ве сучасний світ? А «просто » пере
глянути хорошу п’єсу, послухати хо
рошу музику чи прочитати цікаву 

книгу — чи само по собі це не вели
чезне задоволення, естетична небай- 
дужість? Без цього нема справжньої 
повноти життя, чим ми (точніше, від
сутністю чого) часто козиряємо пе
ред своїми опонентами.

ПРИПЛИВИ
І ВІДПЛИВИ

БІБЛІОТЕКАР! справедливо обу
рюються, якщо чують від зло- 

словів-педантіа принципову розшиф- 
ровку рідного їм латинізму слов’ян
ським відповідникола «книгосхови
ще». Ні, це далеко не тільки збір 
книг, підручників, карт, альбомів та 
журналів і газет. Це — дім, де серед 
книг ти знайдеш радість пізнання, 
радість спілкування.

Це робить не кожен. Навіть само
діяльна статистика свідчить про низь
ку відвідуваність бібліотек у першу 
чергу молодими читачами. До їх по
слуг — дитяча імені Гайдара, чудова 
бібліотека для юнацтва імені Бой- 
ченка, обласна наукова імені Круп- 
ської, відомчі та громадські, однак 
ніде немає «свого» читача.

На обласній науковій бібліотеці 
імені Крупської зупинитися хочеться 
тому, що, крім «бід», які притаманні 
й іншим бібліотекам, вона має ще й 
езої специфічні. Найповніше це мож
на розглянути на прикладі відділу 
літератури іноземними мовами.

Елемент статистики. Відділ щодня у 
середньому реєструє 20—21 читача. 
Відхилення пояснюються і загаль
ною специфікою (література прак
тично вся — іноземними мовами, 
якими володіє в достатньому для чи
тання обсязі далеко не кожен відві
дувач бібліотеки): Плюс до цього 
впливає сезонність («піки» припада
ють на початий календарного та на
вчального років), невисокі запити, (у 
Кіровограді, зокрема, єдиний в об
ласті факультет іноземних мов пед
інституту), відсутні профільні НД), 
спеціалісти яких мали б справу з пе
рекладацькою літературою) тощо.

Кандидат філологічних наук, до

цент Київського державного педаго

гічного інституту Л. Г. Бедринець: 

«Досить дазно відкрила для себе 

скарб, що пропонує вдячному чита

чеві відділ літератури іноземними 

мовами обласної наукової бібліотеки. 

У службових питаннях досить часто 

буваю у вашому місті і щоразу не 

відмовляю собі у приємності — за

ходжу сюди. Скажу відверто: багато 

з чому саме цей відділ не має собі 

аналогів серед подібних закладів рес

публіки (покладаюсь на власні спо

стереження й досвід). Коротко наз

ву те, що не може не вразити — 

приємно, заздрісно, звичайно — при 

першому і подальшому знайомствах. 

По-перше, чудовий книжковий фонд. 

Багато тут справді цінних і навіть рід

кісних видань. По-друге, хороше тех

нічне оснащення. Далі, доступність 

фонду для читача — дозволити собі 

(точніше, йому, читачеві) гак можуть 

далеко не всі республіканські та мі

ські бібліотеки. Крім того, високий 

рівень кваліфікації та обслуговуван

ня з боку персоналу... На мій погляд, 

претензії (якщо зони с) мають іти не 

від, а, скоріш, до читача, для змістов

ної роботи якого тут є всі можли

вості»,

Це оцінка фахівця. Якої ж думки 
про свою «царину», проблеми навко
ло та всередині неї у її господарів? 
Подальший іи.-лад — наслідок іноді 
полемічних розмов ' диспутіз і • ■ 
змінною (з моме'-ту заснування) за 
відуючою відділом Л. М. Гончаровой», 
старшим бібліотекарем О М і’ара 
щепко, бібліотекарем Я. В Бр.иооою 
ти директором бібліотеки Я. І. Деме- 
щенко.

ЧИТАЧ—УЧОРА,
ЧИТАЧ-ЗАВТРА

НЬУНДАМЕНТ відділу заклався 1973 
*** року ще на «старому» місцезна
ходженні бібліотеки. П’ятьом тися
чам дуже різних і часом випадкових 
там книг (періодика «народилася» на-- 
багато пізніше) було зроблено реві
зію І створено базу майбутнього 
фонду, Потім був клопітний процес 
ідентифікації авторів з книгами, діло
ві контакти із спеціалістами та сту
дентами факультету іноземних мов 
педінституту, комплектація та систе
матизація. І ось читачам на початок 
1974-го було запропоновано 2054 при
мірники книг і навчальних посібників 
із серії «На допомогу вивчаючим іно
земні мови». Чи треба казати, що 
персонал чекав реакції у відповідь на 
свої воістину героїчні зусилля! І во
на не забарилася. Як, у принципі, й 
тепер, першими переважними кате
горіями читачів стали студенти і ви
кладачі. Вони були й першими ре
цензентами. З їх вимог та рекомен
дацій поступово став простежуватися 
якісний перехід до диференційова
ного підбору все зростаючого фон
ду. Відділ поповнився не лише віт
чизняною галузевою літературою іно
земними мовами, але й літературою 
зарубіжних видавництв. Цифри за
свідчать це красномовно. У порівнян
ні з наведеною вище початковою 
кількістю книг на сьогодні, включаю
чи фонд сховища, відділ має майже 
десять з половиною тисяч примірни
ків книг та понад двадцять три з по
ловиною тисячі періодичних видань 
(105 найменувань). Це справді багато. 
Крім того, незадоволений читацький 
попит (для бібліотекаря аін, між ін
шим, найдорожчий стимул у роботі) 
компенсується і послугами МБА — 
міжбібліотечного абонемента, — і 
ксерокопіями потрібних статей, і 
мікрофільмами, і слайдами... Слово 
за вдячним читачем.

А він різний. Ріс він, зростали і 
його вимоги. Прихід технічного ос
нащення та перехід до нового при
міщення 1982 року — до зже пе
рерахованого слід неодмінно додати 
й лінгафонні курси — спричинив бу
ло попервах наплив відвідувачів, 
проте незабаром тенденція згасла. 
Ще не час для категоричних виснов
ків, однак це насторожує. Для сту
дентів факультету іноземних мов, 
це, переважно, місце підготуватися 
до іспиту. Для викладачів вузів, нау
ковців тощо — частина щоденної 
фахової діяльності. І лише окремим— 
почитати «для душі». До останніх не 
можна не віднести й досить числен
ну, хоч і ке постійну групу інозем
них студентів, котрі йдуть сюди не 
тільки, щоб переглянути свіжу віт
чизняну періодику. Вони також за
любки допомагають «штатним» ви
кладачам із педінституту читати лек
ції з іноземних мов для бажаючих. 
Практично з часу утворення відділу 
добру школу тут пройшли болгар
ські, польські, угорські, монгольські, 
німецькі, афганські студенти. Тут же 
народилася, між іншим, й ідея ви
никнення міського інтерклубу «Гло
бус».

пил
НА ФОЛІАНТІ-
НОРМА?

О ХТО ЧИГАЄ? Молодіжна ауди
торія, як свідчить статистика, ці

кавиться переважно періодикою — 
спортивною та музичною. Яка при
чина? Більша доступність? Навряд — 
як уже згадувалося, читачеві для 
зручності відкрито майже есе. Зна
чить, молодь не бачить особливої 
потреби знати щось грунтовно (що 
й дає книга) В одній популярній рес
публіканській радіопередачі слухачі 
потішаються над пригодами такого 
собі Панаса Поверхаххапайка. Але ж 
прототип ефірному персонажеві 
брався не з древніх талмудів! Па- 
м ять чіпкіша, значить на імена та ти
тули «зірок» футболу чи естради на
віть восьмої величини, аніж на особ
ливості стилю когось, скажімо, із 
французьких художників або на схе
му (креслення) робоїи патентованого 
пневмонасоса? Бо останнє ж шукати 
треба1 У каталозі порпатись... На це 
(згадаймо початок нашої розмови), 
таким чином, часу немає.

З стар.

Мало кому відомий, пилиться на 
полицях бібліотеки 97-томний Воль- 
тер з оригіналі. «Як? — спитаєте ви,— 
невже так ніхто й не цікавиться тво
рами відомого письменника?..». На 
жаль. Є й ще деякі книги, які зму
шені були переселитися до сховища. 
За нечитабельністю...

Буквально по пальцях вдалося по
лічити працівникам відділу постійних 
відвідувачів. Це — студенти педін
ституту Олександр Драченко та Во
лодимир Щербина та ще дехто.

Побіжна нотатка. Для бажаючих 
вивчати чи досконалити свої знання 
іноземних мов відділ пропонує, крім 
слов’янських, лінгафонні курси ан
глійської, німецької, іспанської, 
французької, італійської, арабської та 
інших мов світу, причому більшість з 
них — дуже високої якості.

Та нечисленна кількість, хто зголо
шується вчащати сюди, як правило, 
«не витримує» навіть до середини. 
Лічені одиниці досягають мети. Де 
стимул? Невже ним і тут має бути 
віддача карбованця? Як на платних 
курсах?

Треба лише дивуватися малоефек- 
тивності цілого комплексу заходів, 
які покликані виховувати читача. «Дні 
спеціаліста», коли працівники їдуть 
до зацікавлених із розповідями про 
новинки фахової літератури. Попов
нення літератури й щосереди. Інди
відуальне інформування, огляди літе
ратури — усе це передбачає одне: 
дійти до читача, знайти його. Не зав
жди, однак, це дійово.

Читач, між іншим, тікає і в прямо
му розумінні. Або випробовує тер
піння працівників відділу: хто-кого, 
може з часом і забудуть, що посіб
ник’ з португальської так і залишився 
в мене? їх, на жаль, немало — тих, 
хто нахабно розкрадає фонд. Або 
протягом декількох років краде у 
товаришів можливість прочитати :а 
ж, що і він. Лиш дисциплінарні захо
ди «вилікували» деяких від хронічно
го «молодечого склерозу». А такі чи

тачі, як С. Деревінська, О. венцель

(вона очевидно, вирішила продовжи

ти вивчення мови за «позиченими» 

тут підручниками і в Новоукраїнці, 

куди поїхала за призначенням) та де

які її колеги з педінституту, мабуть, 

дотягують до найближчого ювілею, 

скажімо, 5-річного строку користу

вання літературою. Дивує й, м’яко 

кажучи, спостерітацьке ставлення ад

міністрації того ж педінституту до,

звичайно, відомих їй фактів, подіб

них наведеним...

Періодика «хворіє» на інше. Збере
женість фонду тут витримується ли
ше кількісно. Зате щодо якості... Пи
таю зараз у тих, хто приходить у від
діл, крім ручки й блокнота, ще й із 
хитромудро захованим лезом для го
ління, — хто ви? Хто і коли 8ЖИВИВ 
зам брудні паростки егоїзму: «це — 
мені, а тобі — зась!». На деякі жур
нали (після подібних «операцій» міс
це їм, звичайно, у списаних стосах) 
боляче дивитись: повідривані обкла
динки, акуратно й відверто бруталь
но покремсані лезами десятки сторі
нок...

Як попередити це? Адже справ
ді — «не спійманий — не злодій», а 
спіймати важко. Усе побудовано на 
довірі, внутрішній культурі. Однак, 
це — червоніймо! — продукт гостро
дефіцитний.

Тому не варто влаштовувати скан
далів (як це було попервах і має по
одинокі рецидиви тепер), демон
струючи верховну зневагу до систе
ми контролю, запровадженої в біб
ліотеці. Так, «нетрадиційно» залиша
ти в роздягальні все, крім необхідно
го для конспектування. Та це, як ба
чите, не примха. Йде боротьба за.,, 
нас самих, за нашу порядність, за 
нашу культуру.

Польський фотографів Юзеф Шай
на якось сказав: «Труд робить із ме
не оптиміста. Коли мій неспокій стає 
і чиїмсь — ми збагачуємося взаємно. 
У цьому бачу службову роль мис
тецтва». Давайте тому не позбавляти 
себе насолоди і розкоші бути парт
нерами і в храмі Мистецтва Читати!

І. КУЦЕНКО.
м. Кірове» рад.
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Історія, про яку хочу розповісти, колись добре-та- 

ки сколихнула наше містечко. А що вже любительки 
пліток душу відвели — і говорити нічого. Осуджува
ли, співчували, дивувалися, сумнівалися... Ще й нині 
ні-ні та й гляне хтось заздрісно на подвір’я наших 
героїв, зачувши там веселі дитячі голоси. Та зась тим 
заздрісникам'. Мова піде не про них. Адже ця історія 
про добрих людей, про кохання, вірність, чистоту й 
благородство людської душі.

і* ЛОВОМ, жила дівчина 
** Наталка. Працьовита, 
до старших уважна. Бать
кова й материна радість, 
і була в Наталки велика 
мрій — вчителькою стати. 
Оцінки в школі мала хо-. 
роші. А старшокласницею 
навчалася на заочних під
готовчих курсах педінсти
туту, готувалася до вступу 
на фізмат. І ще мала вона 
багато друзів. Разом в кі
но, на річку... Потім при- 
йшло до Наталки її пер
ше кохання. Несміливе, 
чисте, як літня роса. Зви
чайно, ні про яке заміжжя 
ще й мови не було. Але як 
любила вона тихими ве
чорами слухати Сергієві 
розповіді про його май
бутню професію майстра 
но ремонту вимірювальних 
приладів, про мотоспорт, 
йким захоплювався! А На
талка уявляла себе в кла
сі, за вчительським сто
лом. Мрії... Хто думав, то 
одного сонячного весняно
го дня вони розлетяться, 
як скалки розбитого дзер. 
кала?

Тоді писали вони конт
рольну з фізики (як же 
вона запала в пам’ять!). 
За вікном сміялось лагід
не весняне сонце. Зачув
ши гуркіт мотоцикла, На
талка гляпула у вікно. Так 
і є! Сергій на своїй незмін
ній «Яві». Як завжди, че. 
матиме її після уроків. На
віть посміхнулась про 
себе. А потім... Потім був 
скрегіт гальм, страшний 
удар заліза об залізо і 
крик, що струснув тишу 
шкільних коридорів...

Першого дня її до Сергія 
не пустили. 1 нічого втіш
ного лікарі не сказали: 
тяжкі травми ноги, нирок, 
інші пошкодження. А вже 
після операції дозволили 
зайти в палату всього на 
кілька хвилин. Якось див
но і страшно було диви-

^і'йіій~іґ •-ТЙ- ■■■ -■ ■■■ і і ій

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ме

лодії рідного краю. 9.05 — 
«Трава біля дому». Науково, 
популярний фільм. 9.25 —
Більше хороших товарів.
9.55 — Телефільм «Берег 
його життя». З серія. 11.00— 
Щоденник фестивалю. 11.30
— Світ рослин. 12.20 —
Документальний фільм. 12.55
— Фестивальний репортаж.
13.10 — Зустрічі з молоди
ми художниками. Переда
ча 2. 13.40 — Мультфільм.
13.50 — Фестивальний ре
портаж. 14.00 — VI Міжна
родний фестиваль телепро
грам про народну творчість 
«Веселка». «Тринідадські 
наспіви» (Куба). 14.30 — Но
вини. 14.45 — Т. Кузовлєва. 
«Жива вода». Поема. 15.05
— Фестивальний репортаж.
15.15 — Завтра — День пра
цівників торгівлі. 15.45 —
фестивальний репортаж.
15.55 — Співдружність Те
лежурнал. 16.25 — Фести
вальний репортаж. 16.35 — 
«На вулиці Миру». Концерт.
16.55 — Урочисте відкриття 
XII Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів у Москві. 
Трансляція з Центрального 
стадіону ім. В. І. Леніна.
20.15 — «Спорт, любов і фан
тазія» Кіноконцерт. 2100 — 
«Час». 21.35 — Фестиваль
ний огляд. 23.35 — Новини.

ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.40
— Художній телефільм для
дітей. «Веселе сновидіння 
або Сміх та сльози». 1 се
рія. 11.45 — Телефільм
12.00 — Призначається по- 

тись на блідого, змученого 
болем і втратою крові Сер
гія.

Дні текли сірі й однома
нітні. Школа, лікарня... 
Сергієві було погано. Тем
пература сягала вище со
рокаградусної позначки... 
Коли прозвучало страшне 

дОЛ| ЛЮДСЬК|

У вірності ім’я Наталя
слово «гангрена»,. Наталя 
навіть не здивувалась, хо
ча десь в глибині душі ще 
жевріла малесенька надія.

Ногу відтяли вище колі
на. 1 з того дня Сергій по
чав говорити Наталі: «Не 
приходь більше до мене. 
Не ламай собі життя. Та 
й мене не муч...». Ой, не
легко давалися йому ці 
слова! Серце протестувало 
нрогн лих, але й не хотіло 
приймати жалощів. Тим 
більше — від коханої. І 
чим настійливіше він її 
проганяв, тим більше вона 
відчувала, що ке зможе 
покинути рідну людину. 
Адже це — зрада, справж
нісінька зрада...

І ось нарешті настав 
день, коли Сергій, після 
чергової спроби поставити 
крапку на їхніх зустрічах, 
зрозумів, що все це дарем
не і що вона нікуди і ніко
ли не піде. Мабуть, тоді, 
вперше за останній час, він 
поглянув у Наталчині очі 
захоплено й відверто. Як 
дивився завжди до того 
страшного весняного дня. 
О ВІСТКУ про те, що На- 

талка до інституту 
вступати не буде, а одра
зу після закінчення школи 
одружується із Сергієм, у 
її сім’ї сприйняли СПОКІЙ, 
но. Батько за вечерею дов
го дивився на свої натруд

бачення. 12.30 — «Доброго 
вам здоров’я». 13.00 — Но
вини. 13.10 — Грає Ленін
градський диксиленд. 13.30
— «Наука і час». 14.10 —
«Літературні зустрічі». 15.25
— «Кішка, яка гуляла, як
собі знала» Вистава Київ, 
ського ТЮГу. 17.10 — Сати
ричний об’єктив. 17.40 —
Мода, мода, мода... 18.30 — 
«Е. Брахмане». Фільм-кон- 
церт. 18.45 — Скарби музеїв 
України. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Телефільм- 
20.00 — «Жізель». Балетна 
вистава. 20.50 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Продовження балет
ної вистави «Жізель». 22.35
— Новини. 23.00 — Перші 
Всесоюзні юнацькі літні 
спортивні ігри.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Документальний те
лефільм. 9.00 — Мультфільм. 
9.10 — На землі, в небесах і 
на морі. 9.40 — Ранкова 
пошта. 10.10 — Докумен
тальний екран 11.00 — Хо
ровод дружби. Концерт ди
тячих танцювальних колек
тивів союзних республік. 
11.30 — Програма Естон
ського телебачення 1-3.00 — 
Клуб мандрівників. 14.00 — 
У. Теккерей. * Ярмарок сує
ти». Фільм-вистава Держав
ного академічного Малого 
театру СРСР. У перерві — 
15.20 — Міжнародний огляд. 
17.00 — Концерт радянської 
пісні. 17.20 — Документаль
ний телефільм. 18.20 —Грає 
духовиіі оркестр Державно
го академічного Великого 
театру СРСР. 19 15 — «Ху
дожні скарби музеїв Моск
ви». 20.00 — Вечірня казка
20.15 — Міжнародний тур
нір з волейболу пам’яті 
В. Саввіна. Чоловіки Матч 
команд фінальної групи. 
21.00 — «Час». 21,35 — Те
лефільм «Три дні V Москві» 
1 і 2 серії. 

жені важкі руки, зітхав і, 
ставлячи себе па доньчине 
місце, ще й ще раз пере
конувався у правильності 
її рішення. «А як же твоє 
вчителювання?» — запи
тав, щоб не мовчати. «Пі- 
чого, якось буде», — як 
благословення мовила ма, 
ти. — Тільки ж шоб на
завжди».

Згодом Сергій учився хо- 
дити. Спочатну на милицях, 
потім — на протезі. Натал
ка раділа кожному вдало
му Сергісвому крокові. І 
дивувалась, з якою впер
тістю він опановував цю 
нелегку науку. Страждали 
також разом. Увечері, 
знесилений тренуваннями.

він безсило лежав на ліж
ку і тамував біль. Наталя, 
десь заховавшись (щоб 
Сергій не бачив), тихеньно 
плакала. Треба сказати, що 
біда ще більше зблизила 
їх. Багато чого залишилось 
по-старому: і вечори, і — 
правда, вже інші — мрії.

Перше, чого вона навчи
лася ще до одруження — 
це нічому пс дивуватися і 
не показувати ніколи своєї 
невпевненості і страху. А 
Сергій з його характером 
змусив похвилюватися її 
не один раз. Одного дня, 
ще ле навчившись як слід 
ходити, він вирішив при
їхати до неї на мопеді. 
Мріяв відремонтувати 
СВОЮ «Яву». І після всьо
го пережитого Наталі не 
просто було змусити себе 
терпимо ставитись до цієї 
техніки, перебороти свій 
страх перед нею, а, може, 
й ненависть. Але ще з пер
ших днів після його вихо
ду з лікарні па перше міс
це в жптгі поставила Сер
гія з його бажаннями, уно. 
доданнями, інтересами. 1 
вибору своєму залишилась 
вірною.

Невдовзі музики грали 
весілля. Задовго до нього 
Наталю невідступно пере
слідувала думка: «А що 
робити, коли вальс наре-

28 ЛИПНЯ
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Чає». 8,35 — До 
Дня Військово-Морського 
Флоту СРСР. Документаль
ний телефільм. 9.20 — 30-й 
тираж «Спортлото». 9,30 — 
Вудильник'. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00— 
Щоденник фестивалю. 11,30
— Дитячий гумористичний 
кіножурнал «Єралаш». 11.45
— Ранкова пошта. 12.20 — 
♦ По Радянському Союзу» 
Кіножурнал. 12.30 — Сіль, 
ська година 13.30 — Музпч- 

«Здається, машина надійна...»
Фотоетюд С. ФЕНЕНКА.

чених зазвучить?». 1 його 
заграли. Сергій мовчки 
простягнув їй руку. Вона, 
ще не розуміючії, що від
бувається, покірно пішла в 
коло. І вже згодом, коли 
музики брали останні акор- 
ди, нарешті зрозуміла: во
ни танцюють! Радо схили
ла голову на груди коха
ного, слухала, як агілоду- 
югь гості й думала: коли 
ж ти встиг навчитись тан
цювати, милий мій? В яких 
муках? До речі, й донині 
це залишилось для неї за
гадкою. Адже справжні 
чоловіки вміють берегти 
ТчІЄМНІІЦІ.

• , МАРІЄ, пощастило 
** нам на невістку, — 

казали сусіди Сергієвін 
матері. — Така вже мет
ка та веселенька...». А во. 
па й справді, як квіточка 
розцвіла. За яку справу 
не візьметься — все в її 
руках до ладу виходить. 
Найбільше уваги, звичай
но, Сергієві. Скрізь ра
зом, усе разом. Та н він 
збадьорився, впевненіше 
себе відчув у житті. І вже 
незабаром почав працю
вати. Диспетчером в міс
цевому відділенні сіль
госптехніки. Скільки ра. 
дості було в сім’ї Арсе- 
непків, коли Сергій, збуд
жений і щасливий, при
йшов додому після пер
шого робочого дня! А не
вдовзі придбали «Москви, 
ча». З покупкою і турбот 
стало більше. Для Сергія 
нічого бажапішого немає, 
як у двигуні почаклувати. 
Бувало, щось вийде в ма
шині з ладу—ніяких май
стрів не кличе. Правду 
люди кажуть, що із золо
тими руками народився. І 
дивись, за дспь-другий 
«Москвич» знову на ходу. 
Але й Наталці довелося 
слюсарну справу вивчати. 
На перших норах Сергі

нйй кіоск. 14.00 — Сьогодні
— День Військово-Морсько 
го Флоту СРСР. Виступ го
ловнокомандуючого Військо
во-Морського Флоту, заступ
ника міністра оборони 
СРСР. адмірала флоту Ра
дянського Союзу, двічі Ге
роя Радянського Союзу С. Г. 
Горшкова. 14.15 — Концерт. 
15.00 — Фільм — дітям. 
«Ми з Вулканом». 16.10 — 
Клуб мандрівників 17.10 — 
Новини. 17.20 — Мультфіль
ми. 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.45 — Прем’єра 
фільму-концерту «Летіть, го- 
”5 би». 20.05 — На арені цир
ку. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Фестивальний огляд. 23.35
— Новини. 

єві, ще незвиклому до 
протеза, нелегко було ді
ставатися під днище авто
мобіля, добиратися до ін

ших важкодостуинпх місць.
Сергій длл Наталки за

ступив усе. Його мрії, його 
робота, його захоплення... 
А що ж її? Здавалося, і са
ма вона лнось непомітно 
стала Сергісвою тінню, 
часточкою його тіла і сер
ця, без якої і життя — не 
життя. Лише одного разу 
Наталчине особисте несмі
ливо дало про себе знати. 
Це коли пішла працювати. 
І не куди-небудь, а в дитя

чий садок, нянею. Лише там 
давня мрія про педінсти
тут, виховання дітей озва
лася в її душі. Тільки схо
вана вона була й затисну

та величезною силою волі 
і кохання в найдальшому 
куточку її щирого й вірно- 
го серця.

...Минуло шість років. 
Немало випробувань ви
пало на долю наших ге. 
роїв. Але з кожним днем 
все більше квітне їхнє сі
мейне щастя; підростають 
сини... Хоча, скаже хтось, 
що в цій історії незвичай
ного? Кохання, благород
ство, людський обов’яз- 
зок? Так інакше й бути не 
повинно!..

Однак чомусь на думку 
раптом приходять випад
ки, коли людина залишає 
людину ■ біді: дружина — 
чоловіка, брат — сестру, 
діти — батьків. Не витри
мують життєвих випробу
вань. А Наталка... Могла й 
вона піти іншою стежкою, 
шукаючи особистого щас
тя. І ніхто, можливо, їй не 
дорікнув би, не назвав би 
це зрадою.

— Могла б... — Натал
ка думає про щось своє, 
дивлячись повз мене 
вздовж вулиці, й раптом 
посміхається. — Могла б! 
Та тільки то вже була б 
не любов...

Я прослідковую за її 
поглядом. І бачу причину 
її усміху: з роботи повер. 
таєгься Сергій.

О. ГАВРИЛЕНКО.
м. Бобринець.

А УТ
10.00 — Новини 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.40
— Художній телефільм для 
дітей. «Веселе сновидіння, 
або Сміх та сльози». 2 серія.
11.45 — Сьогодні День пра
цівників торгівлі. 11.55
— Мультфільми па за
мовлення. 12.55 — Вистава. 
15.00 — «У майстерні ху
дожника». 16.00 — «Слава 
солдатська». 17.00 — Село і 
люди. 17.30 — «Братерство». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — Художній телефільм 
«Фаворит». 1 серія. 20,35 — 
Фільм-концерт. 20 45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній телефільм 
«Фаворит». 2 серія. 22.40 — 
Новини. 23.00 — Концерт.
А ЦТ (II програма)
10.45 — Документальний те
лефільм. 11.00 — Виступ
Державного республікан
ського російського народно- | 
го ансамблю « Росія». 11,40 — 
Фільм — дітям. «Принц 1 
жебрак». 13.00 — VI Міжна. 
родині! фестиваль телепро. 
грам про народну творчість 
«Веселка». «Тринідадські на
співи». 13,30 — Мультфіль
ми. 14.00 — У світі тварин. [і 
15.00 — Документальний П
фільм. 15.20 — Вас запро- у 
тує оперета 16.25 — Теле- й 
фільм «Розповідь барабан
щика». 17.50 — Видатні ра
дянські композитори — лау
реати Ленінської премії. Ка
ра Караєв. 18.45 — Світ і 
молодь. 19.20 — Міжнарод
ний турнір з волейболу па
м'яті В. Саввіна Чоловіки. 
Матч команд фінальної гру. 
ни. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Здоров'я 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «За- 
пасшій гравець» 22.55 —
Концерт артистів зарубіжної 
естради.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Кіровоградське 
середнє професійно- 

технічне училище № 8

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

НА 1985-і-1986 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІІа навчання строком З 
роки приймають юнаків 
та дівчат, що мають осві
ту за 8 класів. Учні набу
вають спеціальностей:

муляра-моптажннка ста
левих і залізобетонних 
конструкцій, електрозвар
ника;

столяра будівельного: &}( 
маляра-шту натура; 
штукатура, лпцюваль- 

ника-нлитовика:
с.’носаря-сантехиіка. га

зозварника:
електромонтажника по 

освітленню і електрооблад-- 
нанню:

електрогазозварника;
маляра по художньому 

опоряджуванню;
столяра-верстатника.
Училище готує молодих 

робітників для системи 
облміжколгоснбуду.

ІТо закінченні навчання 
учні здобувають середню 
освіту

Учнів забезпечують гур
тожитком, парадним і ро
бочим одягом, 4-рязовйм 
харчуванням, підручника
ми. Під час виробничої 
практики вони одержують 
50 процентів від заробле
ної суми.

Час навчання в училищі 
зараховується до тр>ново
го стажу. ,

Учням, зарахованим і 
навчання по професії «муд Щ 
ляр-молтажиик. електро

зварник» виплачується сти
пендія в розмірі 25 карбо
ванців на місяць.

Випускники - відмінники 
мають право вступити до 
вищих та середніх на
вчальних закладів на 
пільгових умовах.

Юнаки до закінчення 
училища одержують від
строчку від призову до .чан 
Радянської Армії.

Вступники подають такі 
документи:

заяву із зазначенням ви
браної спеціальності, авто
біографію, характеристи
ку, свідоцтво про освіту, 
довідку з місця проживан
ня та про склад сім'ї, ме
дичну довідку (форма 
№ 086/у), 8 фотокартці*
3X4 см.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища: 316050. 
м. Кіровоград, вул. Волко
ва. 15. Тел. 3-15-32.

їхати автобусом № 34 
або тролейбусами №№ 2, З 
до зупинки «Обласна лі
карня».

КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛАСНА 

АВТОШКОЛА 
добровільною товариства 

«Автомотолюбитель 
УРСР»

ПРОДОВЖУЄ
НАБІР УЧЮ 

на курси по підготовці 
водіїв категорії «А» — 
мотоциклістів, категорії 
«В» — водіїв легкових 
автомобілів.

Строк навчання — 1,5 
—2 місяці.

Початок занять — у 
міру комплектування 
груп.

По довідки звертатися 
на адресу: м. Кірово
град, вул. Габдрахмано
ва, 3. Тел. 3-03-98. 3-53-44.

У районах області 
звертатися до голів мі
ських і районних рад то
вариств.

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

Ла украинском языке. БК 01215.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
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