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Час наближає нас де 
відкриття XXVII з’їзду 
КПРС. Нині звітують з’їз
дові своїми трудовими до
сягненнями і робітники та 
службовці головного під
приємства Світловодського 
виробничого об’єднання 
«Дн і проенергобудпром ».

Знайомлюсь з одним із 
кращих колективів на під
приємстві—бригадою фор
мувальників, яку вже кіль
ка років очолює бригадир 
Сергій Пряжников. За час 
його бригадирства жоден 
робітник не звільнився, не 
перейшов в іншу бригаду. 
Товариші Сергія 1. Супрун, 
М. ІІІатковський, В. Репе
тів, І. Тесленко одностай
ні у своїй думці; у цьому 
заслуга їхнього бригади
ра. А начальник цеху № З 
М. Г. Коваль доповнює:

— Вміє Сергій об’єдна
ти, згуртувати людей. Вся 
робота побудована на ді
ловитості, добросовісно
му ставленні до своїх обо
в’язків, колег. І ось ре
зультати. З 21-ї декади 
передз’їздівської трудової 
вахти в дванадцяти брига
да ГІряжннкова вийшла 
переможцем змагання се
ред формувальних колек
тивів заводу А скільки 
за останнє десятиріччя 
бригадою видано кубомет
рів залізобетонних виробів 
для атомних електростан
цій, що будуються' в різ
них куточках країни! За
мовлення завжди викону
вались вчасно і добро
якісно.

Мого наступного спів
розмовника—Сергія Пряж- 
иикова — нагороджено ме
даллю «За трудову відзна
ку», а також орденом Тру
дової Слави III ступеня 
за своєчасне постачання і 
точне формування виробів, 
що згодом надійшли на бу
дівництво другого енерго
блоку Дніпрогссу-2. що 
-в Запоріжжі.

— Нині наша бригада,— 
говорить Сергій, — актив
но включилася у соціаліс
тичне змагання «XXVII 
з’їзду КПРС — 27 удар
них декад!», і відразу взя
ли курс па прискорення 
темпів нашої роботи. Ад
же відчуваємо, що можли
вості ще використані не 
всі. Тим більше, що по
ряд — приклад комуністів 
наскрізної комплексної 
бригади електрозварни
ків - арматурників деле
гата XXVI з'їзду КПРС 
5. Т. Самойлюка, яка 
набагато раніше стро
ку завершила свою п’яти
річку, і наскрізної комп
лексної бригади Форму
вальників делегата XXVII 
з’їзду КПРС В, М Ата- 
манського, яка вже сьо 
годні працює в рахунок 
травня 1986 року, першо
го року дванадцятої п'я
тирічки.

— А плани на майбут
нє? — повторює моє ос
таннє запитання брига
дир. — Робочі. Не втрати
ти ритму, проаналізувати 
здобутки. зустріти з'їзд 
партії достойно.

В. СОКУРЕИКО.
м. Світловодськ.
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СУБОТІЖ
Коли праця—свято

82 комсомольці, які пра
цюють у нашій райсільгосп- 
техніці, вийдуть 15 лютого 
на свої робочі місця, щоб 
ударною працею ознамену
вати наближення XXVII 
з’їзду КПРС. Частина ро
бітників буде зайнята на 
впорядувапні території.

Цього дня комсомольсько- 
молодіжний колектив цеху 
по ремонту двигунів (керів
ник — П. П. Артьомов, груп- 
комсорг — В. Дідур) зобо
в'язався відремонтувати 
8 двигунів. Крім суботнпка, 
за час до відкриття з’їзду 
заплановано відремонтувати 
па- 5 двигунів більше зав
дання.

І- ДІДУР, 
секретар комсомоль
ської організації Улья
новської райсільгосп- 
техніки.

__ Ц У, ЯК КВАРТИРА,
** Миколо? — питали 

хлопці. — Па якому по
версі?

— Квартира хороша, — 
відповів 
ватна. А

Хлопці 
тобуса. 
природу зараз. — подумав

він. — Двокім- 
поверх—другий, 
ладилися до ав- 
«Оце б десь па

СОЦІАЛІСТИЧНІ
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОГО 
КОЛЕКТИВУ 
ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ЛЕНІНСЬКОГО 
КОМСОМОЛУ 
НОВОУКРАЇНСЬКОГО 
РАЙОНУ НА 1986 РІК

Включившись у соціаліс
тичне змагання на честь 
XXVII з’їзду КПРС, колек
тив бригади бере на себе 
такі зобов'язання:

— виробити на еталонний 
трактор 1776 гектарів умов
ної оранки;

— зекономити на ремон
ті і техогляді техніки — 
23 119 карбованців;

— зекономити паливно- 
змащувальних матеріалів — 
10 800 кілограмів;

— завершити ремонт 
тракторів — до дня від-

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
криття XXVII з’їзду КПРС, 
кормодобувної техніки — 
до 1 травня, зернових ком
байнів — до 1 червня, ку
курудзозбиральних і буря
козбиральних комбайнів — 
до 1 серпня;

— одержати зернових — 
по 39,7 центнера з гектара, 
в т. ч. озимої пшениці — 
38 ц, кукурудзи — 55 ц;

— зібрати соняшника — 
по 22 ц з гектара, цукро
вих буряків — по 350 ц, 
кукурудзи на силос—320 ц ;

— отримати з гектара 
кормоодиниць — по 44.

Викликаємо на соціаліс
тичне змагання колектив 
тракторної бригади № 2 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району.

Соціалістичні зобов’я
зання обговорено І 
прийнято на загальних 
зборах колективу.

Нещодавно ливарники-1 Олександрійського заводу 
підйомно-транспортного устаткування Миколі КІТ. 
ЧЕНКУ присвоено звання «Кращий за професією». Ко. 
леги високо оцінили успіхи свого товариша — обрали 
його членом цехового комітету профспілки, а комсо
мольці — секретарем цехової комсомольської органі
зації.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.
м. Олександрія.

тридцять років збирав йо
го. І хлопців своїх — стар
шого Миколу, середульшо
го Анатолія та наймолод
шого Віталія виховував 
па тій роботі. То нічого, 
що не стали хлопці хлібо
робами, що пішли в робіт
ничий клас — запах пше
ничного хліба навіки ли-

там, звісно, робота, ком
байни гудуть, сиплеться 
золоте зерно у машини. І 
ви знаєте — защеміло ко
ло серця, зманув хлібний 
дух... Так до кінця від
пустки із батьком і проро
били — за помічника він 
мене взяв, як і тоді, в ран
ній юності...

інколи на 4

Згодилася

коней купали на 
цс... завтра об-

дивиться па пьо- 
мовчкп. Потім 

аж

М. Оришнч. — До річки, 
щоб очерет шелестів. Щоб 
бережиною пахло...».

І нараз напливли на 
нього спогади. І недавні, 
кількаденної давності — 
у неділю ж їздили мото
циклом до батьків у !с- 
крине, і давніші — ніби 
повиті легким серпанком 
часу. — давні, дитячі.

— Ти де це, хлопче, був 
цілих півдня? — голос у 
батька суворий, хрипкий 
од жнивного гшлу н сон
ця, але рівний, без кри
ку. — Комбайна коли об
мітатимеш?

— Та... 
ставку. А 
мету.

Батько 
го довго,
каже неголосно, чаче 
стомлено:

— Як гп думаєш, 
чого цс воно людям 
ба — порядок? Мовчиш? 
То слухай: я тобі про це 
пізніше розкажу А зараз 
іди в посадку, зроби ві
ничка І ШОб був І’СІІІ по
ри юк Ясно?

Батько вчив його .інше 
добру. А що суворий був 
чоловік, то не з доброго 
дива — всякого ііабачип- 
ся в житті: бої з фашиста
ми. поранення, концтабір... 
Чи не з тих страшних, го
лодних часів у родині Орн- 
іничів жило особливе, гли- 
бокошаноб.інве ставлення 
до хліба?

Хліб... Тридцять років 
батько комбайперував.

для 
тре-

ДЕЛЕГАТ З'ЇЗДУ

будівельника 
працював у Кишинові на 
будові. Потім — армія. 
Білорусія, згодом — група 
радянських 
Словаччині.
том...

Досвід 
пригодився 
деіцо несподіваних обста
винах зовсім недавно, у 
цивільному житті. У жовт
ні 1985 — року 40-річчя 
Великої Перемоги, на честь 
визволення Новомиргоро-

військ у Чсхо- 
Я був танкіс-

мехаиіка-водія 
йому при

ї батькова наука
шпвся у їхній пам’яті, на
віки прив’язав їх до хлі
боробського кореня, до 
батьківського краю.

— Кілька років тому,— 
згадує М. «Я. Оришнч, — 
приїхав я додому у від
пустку якраз у жнивну 
пору. І треба ж було — 
пішов до батька н поле, а

П ЕВІІО. гака уже 
■ ■ часпа людина, що

СУ- 
по

ряд із любов го до рідно
го краю, родини, світу ди
тинства живе п ній і 
га доріг.

— Для мене, — 
рить М. Оришнч, — 
вже далеко воші не 
слалися. Вивчився

спра-

гово- 
луже 
про- 

після

Мал. В. ШУЛЬГИ.

да від німецько-фашист
ських загарбників виріше
но було встановити у цент
рі міста монумент із тан
ком...

Мені довелося бачити 
документальні кадри, зня
ті аматорами любитель
ської кіностудії, що діє 
при районному буднику 
культури. Троє хлопців — 
колишніх танкістів (серед 
них і М. Л. Оришнч) про
вели танк містом, а по
тім — виїхали ним... пря
мо па п’єдестал... Наче за
раз бачу: крупним планом 
білозуба посмішка механі- 
ка-водія — за миті, після 
того, як багатотонна ма
шина, покірна його полі, 
назавжди завмерла па 
високому крутому поста
менті... Таким от, у тая 
кістському шоломі, він був 
особливо схожий па того 
юного хлопця з фотогра
фії в армійському альбомі. 
Ніби повернулись назад ті 
роки. ніби знову став 
два щятирічпнм.

...Повернувшись із армії 
Микола довго дома поси
дів — через три дні вже 
був у Кривому Розі, де V 
дев'ятому училищі вчився 
брат Анатолій. І того ж 
року вони вже навчалися 
разом, навіть в одній груп'

{Закінчення на 2-й стор.).

ШІСТНАДЦЯТА 
0«!

Людно було минулої су
боти у кіровоградському 
кінотеатрі «Комсомолець». 
Тут в урочистій обстановці 
начальник обласного агент
ства «Союздрук» Л. М. Ра
тушний відкрив шістнадця
ту обласну філателістич
ну виставку, присвячену 
XXVII з’їздові КПРС.

Десятки стендів розміс
тилися у просторому фойє 
нінотсатру, на яких —пош
тові марки і блоки, кон
верти і листівки з оригі
нальними марнами, інші 
Філателістичні матеріали.

Відкривається виставка 
експозицією «Відстоїмо 
мир». Її автор В. М. Сар- 
жевський, ветеран війни і 
праці. «Життя — подвиг»— 
так назвав свою колекцію 
Л. А. Лебедев Це фраг
менти із його Ленініани. 
Про нашу армію-визволи- 
тельку, утворення євро
пейських країн соціалістич
ної співдружності розпові
дає експозиція О. К. Сто- 
маченка.

Значні оозробки пред
ставлено про розвиток 
авіації і космонавтини: «Від 
Ікара до Гагаріна» — А. П. 
Звариша. «Космічні досяг
нення СРСР» — С- В. Мі- 
шина. «Космічна ера люд
ства» — робота гуртка 
юних філателістів Долин- 
ського районного будин
ку піонерів та інші.

Ми згадали не всі нолеи- 
ції. які надійшли на адре
су оргкомітету їх значно 
більше. І вони с свідчен
ням того, що все більше 
людей займається нолек- 
ціонуваннлм збагачує свої 
знання.

У відкритті виставки взя
ла участь заступник голо
ви виконкому обласної 
Ради народних депутатів 
Є М. Чабаненко

С. ВАСИЛЬЄВ.
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Згодилася
і батькова
наука

На курсах підготовки і 
перепідготовки кадрів та 
активу Запорізької зо
нальної комсомольської 
школи закінчилося на
вчання слухачів IV пото
ку — секретарів комсо

мольських організацій про
фесійно-технічних училищ 
семи областей України.

Увагу слухачів було зо
середжено на глибокому 
вивченні матеріалів XXVI 
з’їзду КПРС, наступних 
Пленумів ЦК КПРС, про
ектів документів до XXVII

ВЧАТЬСЯ КОМСОМОЛЬСЬКІ КАДРИ
з'їзду партії, матеріалів 
XIX з'їзду ВЛКСЛА.

На практичних, семінар
ських заняттях і в період 
виїзної навчальної прак
тики в м. Миколаєві були 
обговорені питання удо
сконалення стилю роботи 
секретарів комітетів ком
сомолу, впровадження пе
редового досвіду в прак
тику роботи комсомоль
ських організацій СГ1ТУ.

ааикдзииЕамицазивг1 ,—іиь м

Слухачі відвідали істо
ричні місця і пам'ятні міс
ця м. Запоріжжя, зустрі
лися з учасниками XII Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів у Москві.

Відбулася зустріч за 
«круглим столом». В ній 
взяли участь завідуючий 
сектором по роботі з уч
нівською молоддю СПТУ 
ЦК ЛКСМУ А. Ф. Божко та

відповідальний організа
тор ЦК комсомолу рес
публіки В. І. Патлашенко.

У роботі курсів взяли 
участь і виступили з лек
ціями консультант відділу 
організаційно - партійної 
роботи ЦК Компартії Ук- 
раїни В. Г. Матвєєв, пер
ший секретар Запорізько
го обкому ЛКСМУ А. Бе
режний, відповідальні пра
цівники Запорізького і Ми
колаївського обкомів Ком
партії України.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

хоч 
що

Шість років по закінчен
ні училища Микола Ори
шич працював кранівником 
в Криворізькому управлін
ні механізації № 122. Точ
ніше — працювали кранів
никами, — бо тоді вже у 
нього була дружина Люд
мила... Разом училися в 
училищі, зустрічалися, а 
там і одружились. Зараз 
їхня донька Світланка — 
п'ятикласниця.

— Хороші то були ро
ки, — згадує він. — Робо
та славна. хМи будували в 
Кривому Розі знамениту 
домну № 9. Аж серце ра
діє, як згадаю: так все чіт
ко було організовано, так 
все до дрібниць врахова
но. Така робота кого 
захопить. Не знали, 
таке простої...

За ту роботу нагородили 
комсомольця М. Оришпча 
Почесною Грамотою ЦК 
ЛКСМ України, бронзо
вим знаком «Молодий 
гвардієць ЇХ п’ятирічки» та 
пам’ятним знаком «Учас
ник будівництва доменної 
печі № 9»...

— Але найголовніше, — 
каже Микола Леонідо
вич, — це, звичайно, не 
нагороди. Головне, що то
ді я вперше по-справжньо
му відчув, яке високе то 
звання — робітник. Від
чув ще до урочистого від
криття печі, у роботі, в 
буднях...

Н А БУДІВНИЦТВО 
шахти «Новомир- 

городська» приїхали одни
ми з перших. 1 він, і дру
жина працювали кранів
никами. Одержали квар
тиру. А як шахта була 
збудована, як появилася 
в ШБУ № 1 потреба у буль
дозеристах та екскаватор
никах, побачив чоловік: 
не вистачає людей, багато 
спеціалістів розрахувало
ся, а в нього все-таки не
малий досвід...

Тоді, у 1980, він уже 
був серед людей авторите
том. Тримався той авто
ритет перш за все на вмін
ні працювати, на безком
промісному ставленні до 
ледарів; своїми великими 

І робочими руками заробив 
він той авторитет. Тоді 

І його нагородили орденом 
«Знак Пошани», тоді ж він 

І вирішив подати заяву у 
партію. Вважав, якщо на 
тебе дивляться інші, якщо 

' ти вимагаєш од інших, то 
і од себе маєш вимагати 

втричі. Отож, хоч і нелег
ко було йому, людині зай
нятій, сімейній, переучу-

'1ГЯ ‘‘УЖУЯ'ІМКІ 2:

ватись, хоч і полюбилась В 
робота кранівника (за неї И 
й шану мав), але сказав | 
сам собі: повинен.

— А «треба», — жартує 
Микола Леонідович, — це 
по-нашому значить: «мож- 
на»!

У тому, що в цьому жар- 
ті велика доля правди, 
переконуєшся, знайомля
чись із сьогоднішнім до
робком М. Л. Оришпча. 
Вій — депутат районної 
Ради народних депутатів, 
член райкому Компартії 
України, партбюро ШБУ 
№ 1, шахткому профспіл
ки, територіального проф- | 
спілкового комітету ви- І 
робнпчого об'єднання І 
«Олсксандріявугіллля»... І І 
скрізь — ЛЮДИ, конкретні І 
справи, обов’язкові рішен
ня... А тут ще й треба ви- І 
кроїти час, щоб виступити І 
перед товаришами, бо у І 
себе в управлінні Микола І 
Леонідович за агітатора. |

— А інакше не можна,— * 
віджартовується він, — бо І 
ж хлопці перші скажуть: І 
бач, у Оришпча доручень І 
багато, та толку з того І 
мало. Потім — не сам я | 
всю громадську роботу І 
роблю — колектив завжди 1 
допомагає, товариші кому- і 
НІСТИ.

Недавно разом із будь- | 
дозеристом І. В. Нецькнм В 
працював ЛІ. Л. Оришич | 
на ритті котловану під но- 
ву поліклініку — росте І 
Новомиргород, розбудо- В 
вується. Працювати дове- І 
лося в суботу, щоб ВСТИГ- N 
нути зробити роботу В І 
строк. А ввечері прийшов 
додому — донька пазу- 9 
стріч.

— Чого тобі, Світланко? я
— Тату, тату, в школі ] 

сказали, щоб як приїдете І 
зі з’їзду, то першими у І 
нас виступили...

Миколі Леонідовичу по- І 
тепліло на серці. Заусмі- | 
хався:

— Ну, та добре, добре... І 
А ти ж як — була в му- І 
зичній? і

— Була, була.... Мене І 
сьогодні похвалили.

...Над містом густішали 
зимові сутінки. Загорали
ся-вогні. 1 в їхній квартирі І 
па другому поверсі вікна і 
світилися.

— Ну що, доню, давай- 
цо руку! Та ходімо до
дому.

Ще один трудовий день 
позаду, подумалось йому. 
А попереду — нові дні, 
нова робота.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Новомиргород. і

«ПРО ГАЗЕТУ...
ЗАБУЛИ»

10 грудня минулого ро
ку під таким заголовком 
була опублікована кри
тична кореспонденція: де
які кіоски обласного цент
ру незадовільно достав
ляють і розповсюджують 
обласну і республіканську 
пресу,

Редакція отримала від
повідь від начальника об
ласного агентства «Союз- 
друк» Л. М. Ратушного:

— Недоліки в обслуго-

кусанні мешканців облас
ного центру дійсно мали 
місце.

Критику «Молодого ко
мунара» було заслухано 
на партійному бюро і від
критих партійних зборах 
колективів обласного і мі
ського агентств. Для кра
щого обслуговування на
селення переглянуті марш
рути, внаслідок чого міс
цева преса доставляється 
раніше, ніж досі, і в біль
шість кіосків міста.

За затримку газет екс
педиторові А. Камардаш 
оголошено догану, нака
зом міськсоюздруку вона 
позбавлена премії за IV 
квартал. Старший інструк
тор роздрібу В. А. Корчеб- 
нова попереджена за не
достатній контроль роботи 
газетно-журнальної експе
диції.

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

В будинку культури імені Компанійця міськком ком
сомолу разом з міськкомом ДТСААФ влаштували вечір 
бойової і трудової слави, присвячений відкриттю місяч
ника. На вечорі були присутні голова обласного штабу 
Всесоюзного походу комсомольців та молоді «Шляха
ми слави батьків» Герой Радянського Союзу1 В. О. Бер

холанцев, учасники визволені-.я міста від німецько-фа
шистських загарбників. _ ,
На вечорі тривала розмова про високим обов язон гро
мадянина Країни Рад — захищати Вітчизну, спадкоєм
ність комсомольських поколінь.

На знімну: ветерани війни і праці з випускника
ми шніл обласного центру. Фото В. і РИЬА.
і м і ця і ■ —л—--------- -- - ■ . -■?—^---=—■-1.

Мої співбесідники — уч
ні 10-А класу Рівнянської 
середньої школи № 5:

— Вечори у нас бува
ють, але то літературний, 
то ще який. їм потрібно, 
вони і проводять. А та^і, 
щоб потанцювати 
1 дискотек нема.

— нема.

звілля (мається на увазі, 
повноцінного, всебічного) 
старшокласниками багато 
ще в чому залежить і від 
шкільної дирекції. В її си
лах придушити якусь іні
ціативу чи підтримати.

Організація дозвілля — 
питання досить-таки делі-

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

ЯКА ГРУШКА
НАИСОЛОДША?

СЗ!

кіно, 
зали- 
якраз
того, 
особ-

До редакції від старшо
класників надійшов лист. 
Точніше — скарга про не
задовільну організацію до
звілля. Читаємо таке: «Ра
ніше для школярів прово
дилися різні вечори в шко
лах, в клубах проводилися 
танці, можна було ходити 
в кіно. Але чому все це за
боронили? Що нам роби
ти? Нікуди не можна піти, 
бо не дозволяють, хіба що 
в кіно, і то тільки на 10 го
дин. Але не завжди на цей 
час і встигнеш, бо, при
йшовши додому, є що ро
бити. Не дозволяють від
відувати проводи юнаків 
до лав Радянської Армії, 
аби ми не брали участі в 
застіллях. Ну, нехай забо
ронили останнє, але чому 
все інше? Якщо не будуть 
дозволяти ходити В 
на танці, то що ж 
шається робити? Ми 
і виступаємо проти 
аби в 16—17 років,
лііво ввечері, бути тільки 
вдома, щоб не було ні
яких розваг і веселощів. 
Дорога редакціє, дай нам 
відповідь, будь ласка, чи 
правильно це? Учні 9—10 
класів, с. Рівне Новоукра- 
їнського району. Більше 
40 підписів».

Отже, як відпочивати 
старшокласникам?

Спершу заглянемо в ста
тут середньої загальноос
вітньої школи. У розділі 
ПІ, пункті ЗІ говориться: 
«Всі масові заходи учнів, 
які проводяться у школі 
(збори, зльоти, ранки, зу
стрічі, робота гуртків і 
г. д.) мають закінчуватися 
для учнів 9—10 класів не 
пізніше 22 години». Тобто, 
у зазначений час школярі 
вже повинні бути вдома.

А тепер повернемося до 
питання дозвілля. Як у 
Ільфа та Петрова: «Вря
тування потопаючих — 
справа рук самих потопаю
чих»? І все ж, давайте не 
поспішати з висновками, 
що організація дозвілля 
старшокласників — справа 
рук тільки самих старшо
класників. Хоча зроблене 
своїми руками, витворене 
ними самими, буде більше 
цінуватися. Звичайно, ле
вина доля у організації до
звілля — старшокласників, 
їхньої ініціативи, наполег
ливості.

за

А коли поцікавилася, 
хто б з них взявся органі
зувати ту саму дискотеку, 
принишкли. Аж потім по
чулася відповідь:

— Ну, я б взявся, 
писи б приніс.

— Ось так, — каже I. А. 
Зазнмко, директор шко
ли, — розуміють вони дис
котеки — танці під записи. 
От тому й справді не до
зволяю їх проводити. Раз 
дискотека — то вже 
справжня.

Саме тут і можна поєд
нати учнівське незнання, 
хаотичне бажання повесе-, 
литися з вчительською 
компетентністю в цьому пи
танні, зробити дискотеку 
справжньою і цікавою.

З питань дозвілля дово
дилося говорити і з деся
тикласниками Рівнянської 
середньої школи № 2. Ці
каво, що організацію ве
чорів директор цієї школи 
В. Г. Шмаков повністю пе
редав учням. Учителі ж 
стали тільки ніби порад
никами. I запитайте в уч
нів, чи цікаві в них шкіль
ні вечори, в один голос 
вам скажуть: «Так!». Ад
же самі готували, хіба мо
же бути нецікаво. Це з 
одного боку. А з другого— 
скільки перегорнули літе
ратури, не один вечір про
сиділи над книжкою.

— Головне, — каже Вік. 
тор Георгійович, — дові
ряти учням, розворушити 
їхню ініціативу. Це бага
то що значить.

Справді, організація до-

катне. У 16—17 років, зви
чайно, особливо хочеться 
виглядати дорослими (хо
ча до цього ще не дорос
ли, а «з дітей» — вже ви
росли) , хочеться відвідува
ти вечірні сеанси кіно (хо
ча і о 16 годині йде «до
рослий» фільм), хочеться 
піти в клуб на танці. За
галом, швидше хочеться 
подорослішати. Але... ще 
школярі. І чим більше не 
дозволяють, тим більше 
хочеться.

Усе це видно з листа. І 
образа за те, що багато 
забороняють, особливо від
чутна.

— Правда в листі. Фільм 
— лише на 16.00, на танці 
не дозволяють. На шкіль
них вечорах не дуже по

танцюєш. Бо о нів на восьму 
в школі вже нікого нема. 
О сьомій годині постав
лять магнітофон: потан
цюйте, мовляв, трішки — і 
по домівках, — кажуть уч
ні 10-А класу СШ № 5.

Ми не дарма навели на 
початку статут школи: уч
ні старших класів 
бути вдома о 22 годині. 
Вечори ж тільки 
Якраз чудова нагода «по
вештатися вечорами по 
вулиці». І разом з тим 
І. А. Зазнмко впевнений: 

— Школярам відвідувати 
танцювальні вечори поза 
школою не варто. Тим па
че, що вони розпочинаються 
вже після 21 години. Та п 
не завжди побачиш там 
чудовий приклад дія на
слідування. Батьки зі мною 
повністю погоджуються,

миють

до 20.

ми не раз вели на цю тому І 
мову.

Так, учні, зрештою, не 
дуже наважуються ходи
ти туди, де не дозволено. 
Але, розмовляючи з ними, 
здається, що весь смисл 
дозвілля тільки в тому, 
щоб потанцювати, що не 
існує ні гуртків, ні спор
тивних секцій, ні книжок, 
нічого, окрім танців. I, 
здається, хоч трохи по
слабиться контроль шко
ли, батьків, учні так побі
жать на танцмайданчик 
що годі буде їх тоді сш. 
нити. Тс саме стосується і 
фільму на пізніший сеанс.

Правду кажуть: заборо
нена грушка найсмачніша. 
А в тім, у кожного свої 
методи виховання. Хоча, у 
питаннях дозвілля варто 
забороняти дуже обереж
но і топко.

У цьому переконалася, 
коли розмовляла з деся
тикласниками СШ № 2.

— Ми далеко від центру 
села, і свій вільний час 
більшість проводить в на
шому клубі колгоспу іме
ні Ватутіна. Танці у ви
хідні дні, фільми. Хто хо
че — займається в ансамб
лі, агітбригаді, хто книж
ки читає. Взагалі, кожен 
відпочиває по-своєму.

Як потім розповів ди
ректор школи В. Г. Шма- В 
ков, у них з клубом дуже І 
тісні зв’язки.

— Хап потанцюють, ко
ли дуже хочуть, — каже | 
Віктор Георгійович, — за- І 
боронити не можу. Та н 
впевнений, іцо до десяти 
годин танці закінчаться— 
директор клубу мене у 
цьому підтримує.

І учні цілком задоволе- | 
ні, та й танці не стали для 
них вершиною самоутверд
ження і чимось недоступ
ним.

Т. ТАРАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Від редакції: А що ви 
думаєте з цього приводу, 
старшокласники, вчителі, 
директори шкіл? Як краще 
все-таки вирішувати пи
тання дозвілля? Можливо, 
у вашій школі такої проб
леми взагалі не існує. 
каво буде прочитати 
сторінках газети, як 
цього досяглії. Чекаємо 
ших листів.

ІП,

Ці-
на 
ви 

ве
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АУДИТОРІЯ
ЯК СПРАВИ, ЕДІСОНИ?*

І

І

І

І

Підвищується КВМ
Почнемо з наслідків: як- 

іЯбз результати проведених 
рббіт будуть впроваджені 
у виробництво, то підпри
ємство зможе зекономити 
близько 80 тонн металу в 
рік, або більше 12 тисяч 
карбованців. До такого 
висновку прийшли у сво
їй науково-дослідній ро
боті студенти 5 курсу елек
тромеханічного факульте
ту Кіровоградського інсти
туту сільськогосподар
ського машинобудування 
О. Шептунова та Л. Тиг- 
нян.

Тему наукової праці під
казали заняття на 
культеті суспільних і 
сій (такий існує при 
КІСМі) в секції економі-1 
ки, яку веде Ю. Н. Бонда-1 
ренко. Разом зі своїм ке-1 
рівником студенти і поча
ли займатися 
підвищення 
використання

іа фа-? 
профе-к

питаннями' 
коефіцієнта1 
матеріалів.1

<3

РЕПОРТАЖ

Ні пуху, ні пера

ничого об'єднання по сі-1 
валках 
дослідження, 
були цікаві й тим, 
результати мають 
ний вихід, тобто 
бути впроваджені 
робництво.

Копітка робота дала свої1 
позитивні результати: в' 
об'єднанні є великі ре-1 
зерви збільшення КВМ, а1 
значить — і великі резер-1 
ви економії металу.

Де їх шукати?
Ретельно проведений 

студентами аналіз функ-1 
ційного призначення де-1 
яких деталей сівалок, 
точні розрахунки показа
ли: матеріал завтозшки
10 міліметрів може замі
нюватися восьмимілімет-' 
ровою сталлю цієї ж мар-' 
ки. І за рік таке змен- 
^■зння лише на 2 мілімет- 
^7? дає економії 17,16 
тонни металу.

О. Шептунова та Л. Тиг-' 
нян врахували у своїй ро-* 
боті і нову оптимальну 
технологію розкрою мате
ріалу, і новий спосіб отри
мання кінцевого розміру 
деталей. Економія від цьо
го вимірюється з десятках* 
тонн металу і тисячах кар
бованців. А результати 
езоїх досліджень студенти 
передали на «Червону зір
ку» для впровадженню їх 
у виробництво.

Ось так, займаючись на
уковою роботою, студен
ти вузу беруться за роз
в'язання важливих народ
ногосподарських завдань.' 
А користь від цього — 
очезидна. Адже на зеко- 
дрхлппні гроші можна ви
готовити ще, наприклад, 
більше Ю сіва
лок СЗ-3,6.

-f

< Аналіз КВМ, який прозо-' 
іаЯЩився на прикладі вироб-'

17,16

Гуртожиток. 719 кімна
та. Як завжди, рівно о 
20.00 всі троє вже були на 
своїх місцях.

Санько сидів за письмо.

«Червона зірка»,1 
розрахунки 

що їхні 
реаль- 

можуть1 
у ви-

З стор

Напружена пора екзаменів була і в студентів фа
культету іноземних мов. Успішно склала іспит з лек
сикології англійської мови студентка IV нурсу Ірина 
СОРОКА. Разом з екзаменатором — деканом факуль
тету, доцентом В. М. БАБИЧЕМ — відповідь контро
лював наачально-контролюючий прилад КІСІ-5.

Фото В. ВАЛЬКЕВИЧА,

...Тепер заходь. Хто йде 
наступний?? А наступний 
уже походжає взад-вперед 
біля дверей, потирає до
лоні і востаннє заглядає в 
книжку, намагаючись за
пам’ятати якусь дату, на
зиває про себе імена, циф
ри, битви, династії. Потім 
вислуховує останні «наста
нови» однокурсників, зай
вий раз пересвідчується, 
чи на місці заліковка, руч
ка... 1 як тільки ВІДЧИНЯЮ
ТЬСЯ двері, набирає повні 
груди повітря і, вже вкот
ре почувши: «Ні пуху, ні 
пера», заходить в аудито
рію. А решта тим часом 
бере в тісне кільце «щас
ливчика».

— Ну як? Скільки?
— А що попалося?
— Який білет?
— А як відповідав?
— Додаткові давав? 

гато? Які?
Нікуди не дінешся, 

водиться 
вати не 
відповіді 
питання.

А біля

Ба-

до- 
ще раз персказу- 
гільки білет, а й 
на додаткові за-

аудиторії знову

ходить і хвилюється на
ступний студент. Не хви
люватися не можна. Екза
мен не з легких, (історія 
середніх віків!), матеріалу 
багато, а С. С. ГІарсамов— 
викладач і екзаменатор су
ворий, але справедливий. 
Та й соромно, зрештою, не 
знати предмету зі спеці
альності. Тому й так пере
живають студенти біля 
аудиторії № 6, повторю
ють, розпитують один од
ного. І навіть той, хто 
склав іспит, не махне, як 
бувало, рукою: «Чого боя
тися? Побачиш — здаси. 
Нічого страшного там не
ма».

Знову відчинилися две
рі, і всі обступили Андрія 
Жилснка. Традиційне 
«Скільки?» навіть не встиг
ло прозвучати. 1 так було 
видно, що в заліковці сьо
годні відмінна оцінка. А от 
на «Що? Який? Як? Бага
то?». Андрій відповідав ще 
довго. І, звичайно, пояс
нював незрозуміле — часу 
тепер у нього па цс виста
чає: Та й взагалі, всі, хто

вчився, добре знають, що 
значить під час сесії під
тримка групи, дружини 
колектив. А наша група, 
власне, такою і е. І це 
справжня допомога. Вже й 
склавши іспит, ніхто з на
ших не побіжить відразу 
додому, а ще «поболіє» за 
товаришів.

Ось і минули години пе
реживань, хвилювання і 
легкої лихоманки. Поза
ду — екзамен. Чи задо
волений Сергій Сурено
вич? Так. Ми його не під
вели — одинадцять «п’яті, 
рок»: і у Вадима Мстельо- 
ва, і в Олександра Сахна, 
і у Наталки Шендрикової, 
і в Сергія Заровннського, 
і в Ірини Мосіної, і в Оле
ни Самотуги, загалом — у 
більшої частішії групи.

Екзамен — позаду, та 
ще довго будемо згадува
ти його і в гуртожитку, і 
вдома: «А мене запитав... 
Я тоді нагадала... А мене 
врятувало... Добре, що пе
ред аудиторією прочи
тав...».

О. ТАРАСЕНКО, 
студентка історичного 
факультету Кірово
градського педагогіч
ного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

Про «золоту»
Давайте хоч на хвилину згадаємо 

себе абітурієнтами. «Аби вступи
ти, — думали ми, — хоча б не про
валитися. Буду вчитися лише на 
«відмінно», буду активним». І тіль
ки мрія стає дійсністю, у багатьох 
благородні пориви затихають і обі
цянки, дані самому собі, чомусь 
забуваються.

А жаль. Бо отак з’являються сту
денти, для яких потім головне ---
аби не виключили, аби на екзамені 
не менше «трієчки». І ходить по 
вузу отакий собі «середнячок», і у 
заліковій книжці у нього, окрім 
«задовільно», де-нс-де проскочить 
«добре». І якщо з відстаючими (хо
ча таке слово у вузі не повинно зу
стрічатися), ми ще ведемо якусь

середину
роботу (просимо, беремо на пору
ки, «тягнемо»), то на «твердих» трі
єчників дивимося крізь пальці.

Вчитися важко, це правда. Треба 
багато читати, величезний матеріал 
для засвоєння, часу не вистачає, 
дозодиться до ночі просиджувати 
в бібліотеках. Але ж вступаємо до 
вузу, технікуму для того, щоб ви
вчитися, щоб набути спеціальності, 
стати хорошим фахівцем.

І раптом такий парадокс: вступа
ють ніби й для того, а добре вчити
ся не мають бажання. А, отже, не 
мають бажання набувати обраної 
професії.

Зараз багато говориться про під
няття престижу професії інженера. 
А починати це потрібно робити з

вузу і, в першу чергу, нам, студен
там. З середнього студента — се
редній спеціаліст, і про який авто
ритет тоді мова. А коли в заліков- 
ках поміж «відмінно» лише інколи 
зустрінеться «добре» (і в кожного 
студента) — тоді половину справи 
вже зроблено.

Зрештою, так повинно бути в 
кожному вузі, та й технікумі. 1 кож
на «трійка» повинна розцінюватися 
не інакше, як «ЧП», а каратися — 
як нинішнє «незадовільно».

Та й навіть той факт, що ми у ву
зі, куди люди поступали добровіль- 

щоб вчитися, 
по

но лише для того, 
говоримо про успішність, сам 
собі є ненормальним. Чи не пора 
нам, усім студентам, серйозно по
думати над цим? Тож давайте не 
відкладати це на завтра.

В. МІТЕЛЬ, 
Ленінський стипендіат, студент 
КІСМу.

0:І НЕ НА НАШУ КОРИСТЬ
Програші десь і в чо

мусь — явище неминуче. 
А от бувають вони різни
ми. Є такі, що дають про 
себе знати з часом і тоді 
стають майже непоправни
ми. Цс такі собі наче ме
ханізми сповільненої дії.

Йдеться про звичайну 
студентську шпаргалку, 
«шпору»; «бомбу» і т. д.

Отже, шпаргалки. Зреш
тою, па сьогоднішній день 
це вже «дідівський» ме
тод. Ніші студенти пишуть 
«бомби». Для тих, хто не 
знає, що це такс, пояс
нюю: цс вже готова від
повідь па питання. 1 якщо 
в шпаргалку треба загля
дати раз поза разом, то 
«бомбу» варто лише ви
тягти, покласти на стіл, 
зробити розумний вигляд,

прочитати, в потім з нею 
йти відповідати.

І тільки наближається 
сесія, комплектуються гру
пи, «кооперативи» з тих, 
хто писатиме «бомби», 
розділяються для кожно
го питання, підбираються 
ручки з однаковим чорни
лом. зошити з однаковим 
кольором листків, скла
даються каталоги. Ще не 
все. Спеціально для екза
мену шиються «вигідні» 
спідниці, а хлопці склада
ють іспити в одному і то
му самому піджаку, де 
хтось на підкладці нашив 
спеціальні кишеньки для 
«бомб». А перед аудито
рією — «нафаршировують» 
себе листочками, запам’я
товуючи, в якій кишені яка 
нумерація, засувають за 
рукав каталог, бігають.

неріуют», бо на когось 
піджак завеликий, на ко
гось — малий, комусь ні
як не вдається добре за
ховати свій «запас» знань...

1 заради чого? Щоб по
тім через рік-два, десять 
бити себе в груди: вчив, 
мовляв, знав, але забув.

Чи, можливо, заради то
го, що як можна списати, 
ю чому не використати та
кої можливості? Адже те
пер викладачі поділяються 
студентами на дві катего
рії: ті, в яких можна ви
тягнути шпаргалку, і ті - 
яких 
тою, і 
мо: • 
хто 
лоїзпе 
здає ось так, по шпаргал
ках, екзамени, ще й пова
жають. /\ воші в свою

не можна, 
студенти — так 
ті, хто списує, і 
не списує. І ЩО 

! — студентів,

і ті, в 
Зреш- 

са- 
ті, 
го- 
хто

чергу, гордяться цим. 1 як
що комусь вдалося витяг
нути «бомбу» в такого ви
кладача, що дуже суворо 
до цього ставиться, реш
та захоплено вигукує; «І як 
цс тобі вдалося? Моло
дець!». «Диваками» ж вва
жаються ті, котрі здають 
екзамени чесно, надіються 
лише на свої знання і ро
зуміння.

А увесь процес «заван
таження» шпаргалками 
проходить на очах старос
ти, комсорга, активу гру
пи. Куди там зауваження 
зробити, ще й допоможуть 
заховати, прикрити, підка
жуть, чи не видно.

Дивно, але ми 
що паші знання 
не викладачам, а 
усе це згодиться 
дальшій роботі,
варто згадати. Як ви ду
маєте, сьогоднішні сту- 
дентп?

Т. КОСТЕЦЬКА.

забули, 
потрібні 
нам, що 

у по- 
А може

впм столом, Митяй ви
вернувся на ліжку, Голик 
постелив на підлозі кили
мок та прийняв позу «ло
тос».

— Ну що. поїхали? 
спитав Санько.

— Почекай! Дай 
строїтися, особисто в мене 
ця- швабра — у печінках 
сидить, — запив Митий.— 
До того ж вчора з крана 
кип’яток біг, і я шшо ОІ1І 
парив, мабуть, третю сту
пінь отримав, а може, на
віть, і вищу.

— Все це дрібниці. Ось 
мені всю ніч кошмари сни
лися, наче кімната наша 
без кіпця і краю... — по
чав було Толик, але Сань
ко його перебив:

— Годі пхикати! От
же—починаю: Алма-Ата...

Змагання почалося. Той, 
хто програє, мав 
ти кімнату.

прпбнра-

Микола і Валентина
Вони були створені один 

для одного. Микола був 
дужим та струнким. Ва
лентина — вродливою.

Він чудово грав на гіта
рі і міг полагодити прак
тично будь-яку песправ-

Хроніка
студентського
життя
О) До початку третього^ 

трудового ще далеко, але, 
від бажаючих працювати 
влітку в будзагонах вже 
давно надходять заяви. У, 
комітеті комсомолу Кіро-( 
воградського педагогічно-, 
го інституту імені О. С.! 
Пушкіна лежить 370 заяві 
студентів, які виявили ба- ' 
жання стати бійцями ВСБЗ-і 
86. Заяви продовжують 
надходити. і

) ҐА Кожної п'ятниці вже 
звикли бачити курсантів Кі- ( 
розоградського вищого , 
льотного училища цивільної , 
авіації школярі Кіровоград
ської школи-інтернату. Пед-' 
загін, який створений при 

(училищі (командир О. Жу- 
Іравльов, комісар Д. Тка- 
ченко), надає значну допо- 

Імогу школі. Курсанти про
водять виховну роботу в 

(класах, організовують вечо- 
і ри відпочинку, екскурсії. ,

ТВІЙ ~ РОВЕСНИК 
ЗА РУБЕЖЕ

кість у своєму старенько
му 1>Кі. Вона вже оволо
діла мистецтвом кулінарії 
та добре шила.

Він був серйозним, ввіч
ливим та дотепним. Вона 
— милою, скромною, тріш
ки пустотливою.

Він дарував їй квіти, і 
вона цього цілком заслу-

говувала. Але на превели
кий жаль, її тітка дуже 
не любила котів, без яких 
не могла жити його ба
буся у селі. Звідси все і 
почалося. І якби Шекспір 
жив у наш час, він би не
одмінно написав трагедію 
«Микола та Валентина».

О. ПЕРЛЮК.

Яким
буває
гаманець

з — з діне 
Стипендія!

1 — 15 днів до... 2 — 10 днів до...
- 5 днів до... 4 — 1 день до... 5 — 

їді»!

ОТТАВА. Студенти уні
верситету Торонто відмо
вилися зустрітись з пів- , 
дешюафрикаиськіїм пос
лом у Канаді Баббом на' 
знак протесту проти1 
нелюдської політики апар
теїду, яку проводить ре
жим Преторії. На їх вимо-' 
гу університет анулював' 
запрошення послу висту
пити цього тижня на за
сіданні студентського то
вариства по міжнародно-! 
му праву. Як підкреслив 
представник товариства, 
тим самим студенти хо
чуть ясно 
апартеїд викликає у них 
огиду.

ВІДЕНЬ. Майже кожен ' 
десятий представник мо- 1 
лодого покоління Австрії 
не має можливості знайти 
застосування своїм силам 
і знанням. Згідно з дани-і 
ми статистики, тепер неї 
можуть знайти роботу 
більш як 8 проценті і; мо
лодих австрійців, абої 
майже 46,5 тисячі чоловік,! 
тільки серед вікової групи 
від 19 до 24 років. А се
ред молодших австрійців 
цей процент іце вищий.

(ТАРС). І

товариства,

заявити, що
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РЕПЛІКА

Землетрус

«Епіцентрі»

А потім 
немов 

вуха й 
’ лоб...

Новорічне свято вже 
давненько позаду, але з 
пам’яті не йде. Кірово
градська філармонія вирі
шила запросити молодь на 
новорічні вечори з кон
цертом ансамблю «Епі
центр». Йдучи на концерт, 
кожен сподівався попасти 
в «епіцентр» сучасного 
естрадного мистецтва, тан
цю, гумору і т. д. А вже 
після 20 хвилин децибело- 
вого землетрусу глядачі 
стали залишати зал.-

I якби у філармонії бу
ла книга скарг і пропози
цій, то я міг би написати 
лиш одну фразу: «Якщо 
можете не виступати — не 
виступайте!».

Найкращою частиною 
вечора були ті 35 хвилин, 
на які з невідомих причин 
затримали концерт 30 
грудня. Відомий фран
цузький письменник Ан
туан де Сент-Екзюпері пи
сав: «Єдина розкіш, яка є 
на світі, це розкіш люд
ського спілкування». От за 
цю розкіш (правда, неві
домо, чому за цс треба 
платити гроші) велике спа
сибі дирекції Кіровоград
ської філармонії, і 
кожного слухача 
кроленя взяли за 
ударили обухом у 
Може, просто я не зрозу
мів стилю «Епіцентру», мо
же, ие вже новий на
прям, — «землетрусний» 
чи як його ще можна на
звати, який прийшов 
зміну диско, хард-року 
т. д.? Або це просто була 
пародія на західну музи
ку і завдання концерту ви
робити огиду до ось та
ких потворних проявів 
«масової культури» Захо
ду? Мені 23 роки, я по 
професії вчитель історії 
та суспільствознавства, 
працюю організатором по- 
закласної роботи, зай
маюсь лекційно-пропаган
дистською роботою Пи
шу це не для того, щоб 
похвалитись, а щоб пока
зати, що я нормальна ра
дянська молода людина, в 
якої душа не може не про
тестувати проти такого жа
люгідного копіювання най
гіршого з музичної паліт
ри Заходу. А навіщо це 
нам? Адже після концерту 
відчуваєш духовну спусто
шеність, байдужість до 
всього. Хотілося б почути 
відповідь від дирекції фі
лармонії.

В. ГРОМОВИЙ, 
організатор позаклас- 
ної роботи Сазонів- 
ської СШ.

Кіровоградський район.

на 
і

Так тримати
У Краматорську закін

чився республіканський 
турнір з боксу серед юіііо 
рів 1968—69 років народ
ження. Успішно виступили 
на цих змаганнях і вихо
ванці Д10СШ «Радист» за
воду радіовиробів — де
сятикласник СШ № 19 
Дмитро Белов у групі 
спортсменів вагою до 91 
кілограма зайняв друге 
місце, а токар виробничо 
го об’єднання «Друкмаш» 
Євген Лсвенков (вагою 
71 кг) завоював бронзу.

Р ДАЙДДКУЛОВ.

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

за тиждень. 9.00 — Театр. 1 
час. «Декілька інтерв'ю в 
театрі ім. Маяковського». 
10.25 — Документальний
фільм. 10.45 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — «Повер
нення». Документальний те- 
лефільм про визволення Ра
дянської Литви від німець
ко-фашистських загарбни
ків. 15.15 — Народні мело
дії. 15.30 — Театр М. Салтп- 
кова-Щедріпа. 16.30 — Нови
ни. 16.35 — Електроніка 1 ми. 
17.05 — Концерт дитячого 
хореографічного ансамблю 
«Посмішка». 17.35 — Доку
ментальний телефільм. 18.30 
—За заборону ядерної зброї. 
Бесіда з академіком АМІІ 
СРСР Г. Сидоренком. 18.45— 
Сьогодні у світі. 19.05 — На
зустріч XXVII з'їзду КПРС. 
Програма телебачення Ка
захської РСР. 21.00—«Час».
21.40 — Телефільм «Любий 
друг». 2 серія. 23.00 — Сьо
годні у світі.
Л УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Лірична мелодія. 10.35 —
Шкільний екран. 4 клас Му
зика. 11.05 — Народні та
ланти. 11.40 — Шкільний ек
ран. 10 клас. Українська лі
тература. 12.10 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Телефільм «Академік Пал
ладій». 17.00 — Театр — не 
свято. 18.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.10 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.25
— Кіровоградщина спортив
на. (Кіровоград). 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 —
Цифри нашого зростання. 
«Телеплакат». 19.40 — «Ви 
нам писали». Музична про
грама. 20.30 — Науково-по
пулярний фільм. 20.50 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Концерт. 22.30 —
Новини. 22.50 — Міжнарод
на зустріч з вільної бороть
би. Збірна СРСР — збірна 
С111А.
д ЦТ (Іі програна)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Донументальний телефільм. 
8.45, 9.40 Історія 5 клас. 

І Прогулянка но Афінах. 9.10, 
І 12.30 — Французька мова. 
І 10.05 — Учням СИТУ. Есте
тичне виховання Естетичне 
начало у праці 10.35, 11.40
— Основи Радянської держа- 

I ви і права. 8 клас. 11.05 —
! Наука і життя. 12.10 — При
родознавство. 2 клас. 13.00— 
Уральський казкар. Про жит
тя і творчість П. Бажова. 
13.55 — Мистецтво актора.

і Про підготовку молодих ак
торів у школі-студії МХАТ.
15.15 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «...До шістнад
цяти і старші». 19.00 — Рит
мічна гімнастика 19.30 —
Новини. 19.35 — Вечірня 
казка. 19.50 — Баскетбол. 
Кубок володарів кубків. Чо- 

і повіки. ЦСКА — «Стад Фран- 
се» (Франція) 20.35 — Якщо 
хочеш бути здоровим. 20.50 

І — О. Глазунов. Лірична по
ема. 21.00 - «Час». 21.40 —

І Міжнародна зустріч з віль
ної боротьби. Збірна СРСР — 
збірна США 22.25 — Но
вини.

t
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Від
гукніться, сурмачі! 9.10 — 
Клуб мандрівників. 10.10 — 
II Всесоюзний фестиваль мо
лодіжних вистав у Тбілісі. 
11.00 — Новини. 14.30 — Но
вини 14.50 — Документаль
ний телефільм. 1Э.50 — Те
атр М. Салтлкова-Щедріиа. 
16.25 — Новини. 16.30 —Роз
повідають паші кореспон
денти. 17.00 — Виступ ан
самблю народної музики 
«Бесіди». 17.15 — Нарис про 
делегата XXVII з'їзду КПРС, 
директора радгоспу ім. Кі
рова Жнрновського району 
Вол гоградської області
М Жданова. 17.30 — Веселі 
старти. 18.15 — За словом— 
діло. «Дієвість рішень». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Романси С Рахманінова у 
виконанні народного артис
та СРСР 3. Соткілави. 19.20
— Світ і молодь. 19.55—Но
вини. 20.00 — Чемпіонат Єв
ропи з фігурного катання. 
Парне катання. Довільна 
програма. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Любий 
друг». З серія 23.05 — Сьо
годні у світі
А УТ

10.00 — Новини. 10'20 — 
Фільм-концерт «Алегро».
10.35 — Шкільний екран. 9 
клас. «Основи інформатики 
обчислювальної техніки». 
11.05 — Камерний концерт.
11.40 — Шкільний екран. 8
клас. Російська література
12.15 — Художній фільм «Не 
ставте лісовику капкани».
13.30 — Новини. 13.45 —
Виступає Державна заслуже
на академічна хорова капе

ла УРСР «Думка». 16.00 — 
Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — В. Золо
тухин Симфонія № 2. 16.50
— Спитай себе. 17.20 — Нові 
книги. 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.20
— Мультфільм. (Кірово
град). 18.30 — Україн
ські пісні Фільм-концерт. 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Обговорюємо, про-

покуємо, схвалюємо. 19.45— 
Музичний фільм,. 2.0.15 — З 
людьми 1 для людей. 20.40— 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — «Макар На
гульнов». Вистава.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35.
9.35 _ Основи інформатики 
І обчислювальної техніки. 
9 клас. 9.05, 12.30 — Німець
ка мова. 10.05 —
СПТУ. Астрономія. 10.35,
11.40 — Загальна біологія. 
9 клас. 11.05 — «Прості — 
складні істини». Тележурнал 
для батьків. 12.10 — Ботані
ка. 6 клас. 13.00 — Естетич
не виховання. Естетичні на
чала у праці. 13.30 —
Р. Берне. Сторінки життя і 
творчості. 14.30 — Етика і 
психологія сімейного життя. 
15.00 — Новини 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.45 — 
Концерт народної пісні. 
19.00 — Сільська година. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Новини. 20.20 — Музич
ний кіоск. 20.50 — Докумен
тальний телефільм 21.00 —

Завжди до вподоби долинцям виступ членів танцювального гуртка районного 
будинку піонерів (художній керівник К. Л. Довженко).

На знімку: фрагмент із хореографічної композиції «Щасливе дитинство». 
Фото С. ФЕНЕНКА.

м. Долинська.

«Час». 21.40 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. «Торпедо» 
(м. Горький) — ЦСКА. 2 і З 
періоди 22.50 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
14.30 — Новини. 14.50 — 

«Сільські горизонти». Доку
ментальні телефільми. 15.55
— «Ромен Роллан. Із спога
дів». 16.45 — Новини. 16.50
— Концерт Державного на
родного хору Білорусії. 17.30
— Сучасний світ і робітни
чий пух. 18.00 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — «Не 
миритися з недоліками». Пе. 
редача 2 із циклу «Вирішує
ться на місці» 19.45 — Но
вини. 19.50 — Міжнародна 
зустріч з боксу Збірна СРСР
— збірна США. 21.00—«Час».
21.40 — Документальний те
лефільм «Сторінки радян
ського мистецтва. Літерату
ра і театр». Фільм 2. 22.55— 
Сьогодні у світі. 23.10—Бас
кетбол. Кубки європейських 
чемпіонів. Жінки. ЦСКА — 
«Стад Франсе» (Франція). Чо

ловіки, «Олімпія еімак» (Мі
лан) — «Жальгіріс» (Каунас).
А УТ

Профілактика передавачів 
республіки. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Республіканська фі
зико - математична школа. 
17.00 — Концерт Оренбурзь
кого народного хору. 17.35— 
Колектив і п’ятирічка. 18.00 
— Кроки шкільної реформи. 
Школа і базове підприєм-
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ство. (Кіровоград). 18.20 —
День за днем. (Кіровоград).
18.30 — Закарпатський хо
ровод. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Концерт. 
20.00 — Молодіжна студія 
«Гарт». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Новини кіноекрана. 22.55 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Реклама. 18.25 — «Заспіваю 
я пісню цигана». Музична 
композиція. 19.00 — 9-а сту
дія. 20.00 — Вечірня казка.
20,15 — Ритмічна гімнасти
ка. 20.50 — Науково-попу
лярний фільм. 21.00—«Час».
21.40 — Фільм «Ніхто не хо
тів умирати». 23.20 — Но
вини.

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

селі старти. 9.25 — Фільм 
«Ніхто не -хотів умирати-. 
11.05 — Новини. 14.30 — 

Новинп. 14.50 — Докумен
тальний телефільм. 15.10 — 
Російська мова. 15.40 —
Шахова школа. 16.10 — Но
вини. 16.15 — «Ермітаж». 
Мистецтво Стародавньої Гре
ції. 16.55 — Фільм — дітям. 
«Джульбарс». 18.05 — «Роз
мова по суті». На запитання 
телеглядачів м. Калініяа від
повідає політичний оглядач 
В. Бекетов. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — «Спасибі, 
музико, спасибі». Кінокон- 
церт. 19.45 — «Співдруж
ність». Тележурнал 20.15 — 
Чемпіонат Європи з фігур
ного катання. Жінки. До
вільна програма. 21.00 —
«Час». 21.40 — Веселі хло
п’ята. 22.50 — Супутник-те
леглядача. 23.20 — Сьогодні 
V світі.
А ут

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35 
— Шкільний екран. 9 клас 
Фізика. 11.05 — Концерт 
скрипкової музики. 11.35 — 
Новини кіноекрана. 12.50 — 
Неспокійні серця. 13.20 —
Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок. 
16.30 — Науково-популяр
ні ні фільм «Доля моя — 
хліб». 16.45 — Сонячне коло. 
17.15 — Живеш на землі —

14.45 — Фільм «Залишаюся 
з вами». 15.50 — У світі тва
рин. 16.50 — Новини. 16.55
— Чемпіонат Європи з фі
гурного катання. Чоловіки. 
Довільна програма. 17.45 — 
«Про час і про себе». По
етична антологія. Микола 
Асєєв. 18.00 — Докумен
тальний телефільм. 18.30 — 
Фільм «Кохана жінка меха
ніка Гаврилова». 19.45 —
Новини. 19.50 — Чемпіонат 
Європи з фігурного катання. 
Довільний танець. 21.00 —
«Час». 21.40 — «В суботу 
ввечері». Детектив «Зникла 
наречена». 22.45 — Новини. 
22.50 — Фільм-концерт. <Віт- 
ражних справ майстер». Піс
ні на вірші А. Вознесеп- 
ського.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Концертний зал «Друж
ба». Виступає Єреванський 
камерний оркестр. (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 11.25 — Програ
ма спортивних телефільмів 
12.10 — Компас туриста. 
12.40 — Ю. Макаров. «Не- 
був... не перебував.,, не брав 
участі...». Вистава. Під час 
перерви — Новини. 15.10 — 
Наука Радянської України.

знай техніку. 18.00 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.15 
—-Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — Музичний фільм 
«Немає в світі тиші». 19.00— 
Актуальна камера. 19.35 — 
«П'ятирічки крок». «Назу
стріч XXVII з’їзду КПРС». 
м. Київ. 20.25 — Фільм-кон
церт. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Концерт майстрів мистецтв 
і колективів художньої са
модіяльності м. Києва. 22.55
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Географі;:. 8кл. 
9.05, 13.45 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
Загальна біологія. 10.35,
11.40 — Географія. 5 клас. 
11.05 — Поезія П. Тичини. 
12.і 0 — Історія. 7 клас. 12.40
— Зоологія. 7 клас. 13.05 — 
«Кримський етюд». Науково- 
популярний фільм. 13.15 — 
Знай 1 умій. 14.15 — Російське мистецтво. Провінціаль- 
п ий портрет. 15.05 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15— 
Людина. Земля. Всесвіт. 
19.00 — Кубок світу з стриб
ків з трампліна. 19.30 — 
Для всіх і для кожного. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Будівництво і архітекту
ра». Кіпойсурнал. 20.25 —
«Південна Африка: пульс 
свободи». Теленарис. 21.00
— «Час». 21,40 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Старовинна російська 
музика. Опера Д. Бортнян
ського «Алкід», 23.35 — Но
вини.

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

берда, місця заповідні». На
уково-популярний фільм. 
9.00 — «Прості — складні іс
тини». Тележурнал для бать
ків 9.30 — АВБГДейка. 10.00
— Здоров'я. 10.45 — Тан
цювальний ланцюжок. 11.15
— Як ми відпочиваємо. 12.00
— Співає 10. Антонов. 12.25
— «Москвичка». Телеклуб.
13.35 — Для всіх і для кож
ного. 14.05 — «Шляхи до 
прекрасного». Музей в До- 
моткапові. 14.30 — Новини.

15.55 — Худолпіій фільм 
«На горі стоїть гора». 17.00
— Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — «Крила Рад».
19.15 — Актуальна камера. 
19.50 — Скарби музеїв Ук
раїни. 20.05 — А. Дімаров. 
«Помста». Теленовела. 20.45
— На добраніч, дітиі 21.00-і 
«Час». 21.40 — Художній 
фільм «Голки по вертикалі». 
1 серія. 22.45 — Новини. 
23.10 — Г. Перселл. «Отелло, 
або Павана Мавра». Балетна 
вистава.
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
<Піонерія». Кіножурнал. 8.30
— Ритмічна гімнастика. 9.00
— Ранкова пошта. 9.3Г^с^ 
Наш сад. 10.00 — Ко.’1^Р;т 
Державного духового - ор
кестру РРФСР. 10.35—Доку
ментальний телефільм. 10.55
— Стадіон для всіх. 11.25 —
Телефільм «Спадкоємці». 1 
серія. 12.30 — Ф. Шопен. 
Концерт для Фортепіано з 
оркестром № 2. і3.00—Клуб 
мандрівників. 14.00 — «Ну
мо. дівчата!». 16.00 — «В 
гостях у казки». Фільм «Сні. 
гуронька». 17.50 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Спар
так» — «Динамо» (Рига). 2 і 
З періоди. 19.15 — Реклама.
19.20 — • Концерти наших 
друзів». Виступ фольклор
них ансамблів соціалістич
них країн, 19.50 — Докумен
тальний телефільм. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 —
Письменник і життя. 21.00— 
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Торішня кадриль». 22.50— 
Новини.

НЕ’ИШІ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 — До
кументальний телефілн#.
9.20 — 5-й тираж «СпорАь 
то». 9.30 -- Будильник. ібЧч
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний кіоск.
13.00 — Сільська година. 
14.00 — Зустріч на радян
ській землі 14.15 — Літера
турний альманах. 15.20 —
Квіти у вашому домі. 15.40— 
Новини. 15.45 — Грає ла
уреат міжнародних конкур
сів Є. Бупін (фортепіано).
16.40 — Це ви можете. 17.25
— Мультфільми. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Чемпіонат оі-тогіи з фі
гурного кат іння Показові 
виступи. Під час перерви-т 
Новмнн. 21.00 — «Час». 21.45
— Майстри екрана. Народ
ний артист СРСР М. Черка
сов. 22.49 — Новини
А УТ

10.00 — Повний. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50-т- 
Любителям хорового співу,
11.20 — Доброго вам здо
ров'я. 11.50 — Науково-по
пулярний Фільм 12.20 —. 
Девіз: відвага. мужність',
честь. 12.55 — Новини. 13.05
— «Ігротека». Ділова телегра 
«Фітотрон». 13.55 — У 
стерні художника. 14.3.-іЯг- 
Село і люди. 15.00 — июня 
скликає друзів 16.00 — Сла
ва солдатська 17.00 — Му
зичний антракт. 17.10 — Пе
редача для старшокласників. 
«Товариш». 17.55 — «Ав
тограф». Народна артистка 
УРСР Л. Божко. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — Ху^ 
дожпій телефільм «Гонки по 
вертикалі». 2 серія. 20.40 — 
На добраніч, діти! 21.00 -т 
«Час ». 21.45 — Художній те? 
лефільм «Гонки по пертина-' 
лі». З серія 22.55—Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставайї
8.20 — Творчість юних. 8.50
— Документальний теле
фільм. 9.05 — Д. ШостакО- 
вич. П'ята симфонія. 9.55 — 
Програма телебачення Тад
жицької РСР. 11.00 — Про 
що розповіли малюнки 11.20
— Російська мова. 11.50 — 
Телефільм «Спадкоємці». 2 
серія. 13.00 — Музика в те
атрі. кіно і на телебаченні. 
Музика і му.чьтиплікаай- 
14.45 — Розповідають Л 
кореспонденти. 15.15 —
і молодь. 15-50 — Фільм «До
ля клоуна». 17.20 — Народні 
мелодії. 17.35 — Чемпіонат 
СРСР з класичної боротьби. 
18.05 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. Ка
мерний ансамбль «Нові вір
туози Рима» виконує твори 
Б. Марчелло, А. Вівальді, 
Л. Боккеріні. 19.00 — Оче
видне — неймовірне. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — «Шляхи до прекрасного». Ар
хітектурні пам'ятники м. Ка- 
лініпа. 20.45 — «По Радян
ському Союзу!». Кіножур
нал. 20.55 — Реклама 21.00
— «Час». 21.45 — Оперний 
театр В.-А М о парта. 22.45- 
Чемпіонат світу з фігурного 
катання на лижах.
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