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Публікуючи інтерв’ю «За 
принципом сімейного під
ряду», ми прагнули роз
почати ним серйозну роз
мов^' П1’О проблеми й пер
спективи у цьому напрямі, 
звертаючись, у першу чер
гу, до молодих трудівни
ків села й жителів міста, 
котрі виявили бажання 
зробити свій посильний 
внесок у виконання Про
довольчої програми. Тоді 
ж ми оголосили про про
довження розмови на тему 
сімейного підряду у формі 
«Прямої лінії» між чита
чами й спеціалістами у 
цій сфері.

На телефонну зустріч із 
читачами до редакції «Мо
лодого комунара» при
йшли голова Кіровоград
ського райвиконкому О. В. 
ДЕНИСЕНКО і старший 
спеціаліст по підсобних 
підприємствах і промислах 
та підсобних господар
ствах громадян районного 
агропромислового об’єд
нання В. Т. ТАТАРЧУК. 
І телефонні дзвінки відбу
лися ще задовго до умов
леного початку «Прямої 
лінії». А о 10 годині ранку 
задзвонили обидва теле
фони.

— Алло, «Пряма лінія»?
— Так, слухаємо.

— Скажіть, у чому суть сі
мейного підряду для не- 
сільськнх жителів? Чим 
ми, міські, можемо займа
тися?..

— Давайте спочатку по-

ки телефонуєте?
І — Я — Райніц Валенти- 
; на Андріївна, робітниця 

Кіровоградського заводу 
радіовиробіп.

■ — Зрозуміло. А відпо
відь така: сімейний підряд 
— діло й міських жителів.

і Ми якраз займаємося цим 
питанням.

— А що можна Орати 
нам?

— Поросят можна бра- 
! ти на відгодівлю і в місті, 
і Господарства району виді

ляють, скажімо, трьох по
росят: два по договору з 
віддачею господарству, а 
одне — по державній ці
ні продаємо для власного 
вжитку.

— До кого ж звертатися?
— Можете звертатись 

прямо до нас, на Балашів- 
ку: вулиця Дарвіна, 25, 
оргвідділ Кіровоградсько
го райвиконкому.

— Кіровоград? Турбують 
з колгоспу імені Щорса 
Ульяновського району. Сек- 

і ретар комсомольської ор
ганізації Валентина Сата- 
нівська.

— Снажіть, чи є різниця: 
працює сім’я в колгоспі і 
доглядає свиней, і — вдо
ма?

і — Так, є. Існує дві фор
ми сімейного підряду.

; Перша — коли сім’я до-
■ глядає в колгоспі. Там во- 
! на використовує примі- 
і щення, електроенергію,

техніку, корми — все кол
госпне. Чи ж не вигідно? 
Але сім’я може сказати: 
нам трактор не потрібен. 
Ми самі будемо догляда
ти ту чи іншу худобу. 
Тож ліпше, щоб сім’я 
використовувала побіль-

! ше свого, власного, ви
робленого своїми рука
ми.Це що простіше робити 
у віддалених селах, де є 
покинуті ферми, присадиб-

ЗА СЕМІИНИИ
ПІДРЯД!»

ні ділянки, наприклад. 
Можна для добудов ви
писати будівельних мате
ріалів, щоб з колгоспними 
спеціалістами звести свою 
невелику ферму. Затрати 
досить скоро окупляться...

У колгоспі Імені Батуті« 
на уже укладено 133 до
говори на передачу в осо
бисті підсобні господар
ства громадян 376 голів 
молодняка великої рога
тої худоби, 18 корів. Прак
тикується тут й організа
ція сімейного підряду 
безпосередньо на фермах 
господарств. А в колгоспі 
імені Крупської 
подружжя 
Микола й 
взяло на 
корів.

— Іванов

молоде 
Логодзинських 

Ганна — теж 
відгодівлю 10

й незайняті 
ділянки по

Микола, водій 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Новгородківського району. 
А які умови створюються 
господарством для вико
нання зобов’язань, перед
бачених при укладанні до
говору сімейного підряду?

— Перш за все збері
гається основний прин
цип — організація сімей
ного підряду ведеться ви
ключно на добровільних 
засадах. Але успіх справи 
залежить і від роз’ясню
вальної роботи. Треба 
знати, що спочатку укла
дається договір між керів
ництвом господарства й 
членами сім’ї, яка виріши
ла взяти підряд. Госпо
дарство продає залежно 
від виду тварин і їх кіль
кості по собівартості, 
скажімо, 3—4 центнери 
комбікорму, певну кіль
кість грубих кормів та си
лосної маси. У разі потре
би виділяє 
присадибні 
10—20 соток для вирощу
вання додаткових кормів.

— Олександр Яловенно 
дзвонить. Я навчаюся в 
Бобринецьному сільсько
господарському технікумі. 
Питання про рослинництво. 
Цибуля, баштанні культу
ри — для сімейного підря
ду вигідне, зручне діло. А 
хто ж братиметься за зер
нові?

■— А хіба ви не знаєте, 
як працюють сімейні лан
ки на вирощуванні сіль
ськогосподарських куль
тур в колгоспі «Україна»?

Сім'я Миколи Микито
вича Сергієнка в 1987 році 
буде вирощувати сіль
ськогосподарські культури 
на площі 430 гектарів, з 
них 124 гектари кукуруд
зи на зерно, 120 гектарів 
соняшнику, 136 озимої 
пшениці і 50 гектарів ку
курудзи на силос. За сі
мейною" ланкою закріпле
но два трактори, необ
хідну кількість посівного і 
причіпного інвентаря. Дру
га сімейна ланка Анатолія 
Павловича Іванченка у 
складі чотирьох осіб буде 
вирощувати сільськогос

подарські культури на 
площі 556 гектарів, у то
му числі 100 гектарів ку

курудзи на зерно, 146 
гектарів гороху, 110 —■ 
багаторічних трав та інші 
культури.

— Є ще одне питання. От 
навіть якщо зразу кілька 

ласка. Із села Шевченко- 
вого Віктор Миколайович 
Ігнатенко зі своїм сусідою 
беруть 6 тисяч голів гу
сей — для них це за 4-5

сімей візьме в колгоспі 
хай і по Ю свиней — чи 
йе буде розпорошування 
поголів'я?

— Ні, бо господарство 
дає тварин з понадплано
вого поголів’я. Є колгос
пові план виростити і зда
ти державі, скажімо, 5 ти
сяч тонн свинини — він 
здасть, а буде додаток ще 
й від підрядників — того 
краще!

— А янщо того понад
планового поголів’я не ви
стачить для всіх бажаю
чих?

— Поки що це не проб
лема.

— Алло! Дзвонить Забо
лотна Людмила Анатоліїв
на, головний ветлікар кол
госпу імені Шевченка, Го- 
лованівсьн. Олегу Володи
мировичу, а ян ви диви
тесь, щоб люди брали сви
ней? Я у себе в селі 
хочу агітувати за сімейний 
підряд, але переконливо.

— Із поросятами прості
ше. Якщо треба й приса
дибну ділянку даємо для 
вирощування кормових 
буряків, кукурудзи, лю
церни. На кожні 10 свиней 
даємо одну у власне ко
ристування безплатно ва
гою 10 кілограмів. Де
в’ятикласники Аджам- 
ської СШ вирощують 
за колективним підрядом 
7 свиней, а з настанням 
тепла візьмуть в колгоспі 
«Росія» ще 20 голів. Так 
учні і школу забезпечуть 
м’ясом, і для себе для ор
ганізації дозвілля мати
муть гроші. Аджамців на
слідують комсомольці Мо- 
гутнянської школи, які 
теж беруть 20 поросят.

Тут, як і в сім’ях, конт
роль і розрахунок прос
тий — восени свиней зва
жують і забирають. За 
кожний кілограм живої 
ваги (приросту) господар 
отримує по 1 карбованцю 
35 копійок. Мінус продані 
комбікорми по 14 копі
йок за кілограм — усе 
інше—то чистий прибуток. 
Наприклад, здано 50 голів 
по 100 кілограмів прирос
ту з кожної. Виходить, 5 
тисяч кілограмів та помно
жені на карбованець 35 
копійок — буде 6 тисяч 
750 карбованців. Відняти 
вартість 200 центнерів кор
мів (2800 карбованців) — 
понад 4 тисячі карбован
ців залишиться сім’ї у ви
гляді чистого прибутку.

— А кури? Щоб курчат 
вирощувати...

— Курей не даємо, бо 
для цього дуже багато по
трібно концентрованих 
кормів. Із качками така ж 
проблема. А гусей — будь

місяців дасть не менше як 
по 3 тисячі карбованців 
прибутку на сім’ю. А для 
споживачів — 24 тонни гу
сятини.

— Іще питання про тва
ринництво. Янщо за час 
відгодівлі теля народило
ся — чиє воно буде?

— Колгоспне. Скажімо, 
зважили його зразу піс
ля народження — 35 кі
лограмів, записують. Усе 
ж, що потім у хазяїна

лактацію, 
його 

жирності. До 
— оплата по 
а понад двох 
ЗО копійок за

воно надбавить — на ра
хунок хазяїна. Ал^ заріза
ти для власних потреб не 
/лаєте права, між іншим.

— Алло, це «Пряма лі
нія»? Дзвонить Василь 
Смаженко, заворг Голова- 
нівського райкому комсо
молу. От ми прочитали в 
«Молодому комунарі», що 
колгосп платить за кожен 
зданий з понад 3000 кіло
грам молона від корови 
по ЗО копійок. А яка госпо
дарству користь?

— Ми корів віддаємо 
безплатно. Але взамін ви
магаємо мінімум — щоб 
надій був не менше 3000 
кілограмів за 
щоб хазяїн здавав 
базисної 
двох тисяч 
25 копійок, 
тисяч — по 
кілограм.

Для колгоспу, як уже бу
ло сказано, це додаткові 
тонни надпланового моло
ка, для хазяїна — додат
ковий прибуток його ро
дині. За 8—10 утримува
них корів, наприклад, за 
рік він має до семи тисяч 
карбованців чистого при
бутку...

І вигідніше, якщо хазяї
ну вирощувати корми у 
себе на виділеній приса
дибній ділянці.

— Це хороше діло. Є й у 
нас бажаючі. Але якщо по
чинати, де гарантія, що 
господарство не підведе з 
виконанням договірних зо
бов’язань?

— Якщо збираємося не 
виконувати двосторонніх 
зобов'язань — краще й 
не починати.

— А в бригадному під
ряді як?

— Так салАО, — домови
лись, — то виконай.

— Онуфріїєна просить 
слова. Механізатор кол
госпу імені Леніна Віталій 
Филимонов. Моя теща і 
дружина працюють дояр
ками, я теж на фермі 
дояром (механізатор — то 
професія). От янщо ми 
візьмемо 10 морів — чи по
трібно буде 
цювати?

ще десь пра-

Ти мав ще одну можливість доклад
ніше дізнатися, як про сімейний підряд 
взагалі, так і про пов’язані із його 
впровадженням проблеми, взявши 
участь у «Прямій лінії», яку редакція 
нашої газети провела 10 січня з голо
вою Кіровоградського райвиконкому 
О. В. Деиисенком. Сьогодні ми публі
куємо нотатки цієї розмови. Крім то
го, хто вже вирішив укласти сімейний 
підрядний договір і таким чином взяти 
участь у виконанні Продовольчої про
грами країни, пропонуємо заповнити ан-

кету-талон і надіслати її на адресу ре
дакції: 316050. МПС, м. КІРОВОГРАД, 
вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36. У ній пові
дом, на чому вирішив зупинити свій 
вибір, яке конкретне господарство 
маєш на увазі; якими професійними на
виками вже володієш у даній галузі 
виробництва; чи вирішив виїхати в 
село.

Вже сьогодні ми можемо назвати се
ла Кіровоградського району, де виді
ляють житло: Овсяниківка, Калинівка, 
Веселівка, Первозванівка та інші.

Прізвище, ім’я, по батькові

корів, бичків, свиней, овець, птиці.

(тваринника, механізатора, водія)

Заповни відривний талон і відішли на адресу редакції.

Вік

Склад сім'ї

Місце проживания і де працюєш

Знайомий з професією

Згоден вирощувані

гектарів земельних угідь, закріпити заПрошу виділити мені

одні ппь технічних засобів і засобів механізації.

надати житло в селі

на 
на

У
сімейний

— Обов’язкової
Радимо — беріть 

трьох один корівник 
75—100 корів, зробіть 
себе на фермі 
підряд .укладіть договір з 
колгоспом — і працюйте. 
Результати залежатимуть 
від вас.

— І останнє: чи робота у 
таному підряді буде зара
ховуватися до загального 
трудового стажу?

— Неодмінно.
— Кіровоград, завод ра- 

діовиробів, апаратниця 
очисних споруд Валентина 
Антонівна Бут. У Кіровогра
ді, мабуть, у сімейному 
підряді беруть участь лише 
ті, в кого є свої садиби?

— Не тільки.
— У колгоспах нашого 

району створюються ко
оперативи, в які можуть 

вступити всі бажаючі.
— Надія Овеян дзвонить, 

секретар комсомольської 
організації колгоспу імені 
40-річчя Жовтня Вільшан- 
ського району. Є кілька 
питань. Чи обов’язково 
працювати в громадському 
господарстві, щоб брати 
на відгодівлю чи роздою
вання тварин?

— Працювати обов’яз
ково.

— Іще питання: що одер
жать люди на сімейному 
підряді на випадок стихій
ного лиха чи неврожаю?

— У нашому суспільстві, 
пам'ятаємо, людей в біді 
не залишають.

На сьогодні у Кірово
градському районі укла
дено 2319 договорів сі
мейного підряду лише в 
тваринництві, якими пе
редбачено передачу в 
особисті підсобні госпо
дарства громадян для 
відгодівлі 2070 голів мо
лодняка ВРХ, 435 корів, 
2495 свиней; 14 тисяч гу
сей.

На «Прямій лінії» 
чергували І. КУЦЕН
КО, В. БОНДАР.
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ШКІЛЬНІ БУДНІ

Фундамент майбутнього нашої планети будувати 
молодим. І жити у дні прийдешньому теж їм, юним. 
А закладається він сьогодні за шкільною партою. То
му саме на школу покладена особлива відповідаль
ність за проведення в життя рішень XXVII з’їзду 
КПРС, основних напрямів реформи школи.

Вирішувати значний обсяг завдань комуністичного 
виховання підростаючого покоління покликані полі
тичні клуби, роботу яких А. С. Макаренко вважав 
невід’ємною частиною загальношкільного виховного 
процесу.

Із практики роботи нашої десятирічки та інших шкіл 
району можна зробити висновок: чим краще органі
зовано педагогічний процес, тим потрібнішими стають 
подібні клуби. Адже розвитку активної діяльності 
школярів, формуванню їх ідейно-політичних та мораль
них якостей значною мірою сприяє цікава по змісту 
та захоплююча по формі клубна виховна робота.

Політклуб старшокласників «Я і час» дозволяє в 
нашій школі створити таку систему, в якій поєднують 
в одне ціле навчальний процес, політичну освіту 
і суспільно-політичну практику хлопчиків і дівчаток. 
Він грає роль своєрідного ідеологічного центру, який 
організує і координує роботу по формуванню полі
тичної культури особистості.

Політклуб—як компас. Він допомагає старшокласни
кам розібратися в складних питаннях внутрішньої і 
зовнішньої політики партії та уряду, виробляє стійкий 
інтерес до політичної інформації, а ще виховує вмін
ня оцінювати її з класових позицій, давати відсіч ідео
логічним диверсіям буржуазної пропаганди.

Наприклад, створити певний емоційний фон, добитися 
максимуму уваги до теми засідання політклубу дозволя
ють музичні анонси перед початком роботи та зміні 

• рубрик. Так, перед розглядом чергової теми лекторію 
з історії Великої Вітчизняної війни прослуховувалася 
музична рубрика «Пісні воєнної пори». Вихованню му
зичної культури служать й інші музичні рубрики клубу 
«Пісня проти війни», «Пишнота і злидні кумирів».

А ще однією з форм діяльності клубу стали конкур
си. Наприклад, «Як ти знаєш політичну карту світу?». 
На екрані з’являється зображення темного регіону 
світу з допомогою діапроектора (США, Індокитай, 
Близький Схід). І поки звучить протягом хвилини му
зика, одна з команд готує характеристику економіч
ної та політичної обстановки в даній країні чи регіоні. 
Потім ролі міняються.

Нікого не залишає байдужим виступ комсомольця 
20-х років лектора-міжнародника з 50-річним стажем 
І. Д. Заврайського. Надовго запам’яталися також зу
стрічі з делегатами московських фестивалів молоді 
і студентів 1957-го і 1985-го років Н. Г. Смикодуб, 
недавньою випускницею Кіровоградського педагогіч
ного інституту А. Кислою.

І, звичайно ж, нічим не виміряти виховну роль зу
стрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни та 
воїнами-інтернаціоналістами, недавніми випускникам«

нашої десятирічки, такими, наприклад, як Олег Ве
чірко.

Особливе місце в діяльності політклубу займають 
тісні зв язки зі школою молодого лектора Кіровоград
ського педінституту імені О. С. Пушкіна. Студенти та 
викладачі вузу стали постійними учасниками засідань 
«Я і час». Це дозволяє нам розширити тематику засі
дань, одержати кваліфікований аналіз нашої роботи, 
а також немало суттєвих зауважень і порад по вдоско
наленню.

Практично перевтілення нашого політклубу в опорну 
точку школи молодого лектора на селі, в осередок, 
через який проходить лекційно-пропагандистська ді
яльність майбутніх педагогів серед школярів, допома
гає їм вдосконалюватися, краще готуватися до роботи 
з дітьми.

Значну увагу ми приділяємо обміну досвідом робо
ти з іншими політклубами області шляхом взаємовід- 
відування, обговорення актуальних завдань ідейно-по
літичного виховання на обласних і районних конфе
ренціях.

Торік на базі Бережинської школи відбувся перший 
політичний вечір-конкурс старшокласників Кірово
градського району. Допомагали готувати цей захід 
наші учні.

Зараз «Я і час» орієнтується на пошук нових шляхів, 
методів, які сприятимуть кращому вирішенню завдань 
ідейно-політичного виховання шкільної юні.

В. ГРОМОВИЙ, 
організатор позакласної і позашкільної 
виховної роботи Созонівської СШ.

Кіровоградський район.

Досить часто наші 
професією медика, 
на недавно закінчила Кіровоградське 
медичне училище і тепер працює ма- 
ніпуляційною сестрою. Хворі кажуть, 
що и Ганни легка рука, так добре вона 
робить уколи. Я і моя подруга Таня за
хопилися розповідями сестри і після 
закінчення 8 класів готуємося до всту
пу в Кіровоградське медучилище.

Хотілося 6 докладніше дізнатися 
про свою майбутню спеціальність.

ОЛЯ В. і ТАНЯ К.
Новоукраїнський район».

ДЕЛЕГАТ ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ша».»шйзип ыллыыгий секпстао? У Вадима багато захоплень. Та найбільше при-

КОНСУЛЬТПУНКТ

«ВІТРУ»
Василь Мойсей із Глин* 

ського Світловодського ра
йону мріє стати майстром 
по ремонту радіоапара
тури.

Набути спеціальність 
можна у СПТУ № 9 на ба
зі середньої освіти. Строк 
навчання — 1 рік. Адреса 
училища: 316013, м. Кіро
воград, вул. Шатила, 4.

• * •

Роксана і Катя Томашук 
із Гайворонського району 
цікавляться, де можна здо
бути спеціальність в’я
зальниці трикотажу.

У середньому профтех
училищі № 18 (316050,
м. Кіровоград, пров. Теат
ральний. 8).

W » •
«Я — учениця «А»

I.-Iiiv.v ЛогрсОїіякЖ ькоіС'Ш Ноторолйвсь.ого ра- 
ИОТу. “Хотіла 0 дІЯшінся 
адреси юридичних інсти
тутів, іцо € на Україні, 

Оксана ЧернЖа».

Оксана, в нашім респуб
ліці є єдиний юридичний 
інститут, що знаходяться 
у Харкові.

Його адреса: 310021, 
м. Харків, вул. Пушкін- 
ська, 77.« * »

«У якому вузі можна 
здобути спеціальність мо
дельера-конструктора одя
гу». —■ запитує Каріна К. 
з Бобринецького району, 
та Ірина Станок із Зна
м’янки.

1

і

Вже давно на сторінках газети ве
деться рубрика: «Сто доріг — одна 
твоя», яка допомагає молодій людині 
правильно зорієнтуватись, із самого 
початку трудового життя вибрати 
свою, саме свою дорогу із тисячі тих, 
яка веде кожну людину через усе 
життя до виднокраю долі. І чим біль
ше корисних справ встигає зробити 
людина за своє життя, тим помітніший 
та вагоміший слід лишає вона, тим 
більший її особистий внесок у скарб
ницю суспільних знань та досвіду.

Розповідати про професію без ен
тузіазму, без захоплення, без відобра
ження свого особистого ставлення до 
неї просто неможливо. І це добре, але 
при цьому не слід забувати про те, що 
молода людина здатна досить легко 
потрапляти під чийсь вплив; що при
таманні молодому вікові емоційність, 
непостійність почуттів та поглядів на 
все, що її оточує, а головне — відсут
ність досвіду, звички розглядати всі 
речі неквапливо, грунтовно — все це 
може призвести до поспішних виснов
ків, до виникнення перебільшено за
хопленого, або навпаки — безпідстав
но негативного ставлення до певної 
професії,
делікатна й 
хочу познайомити читачів «Вітрил» 
професією медичного працівника 
редньої ланки.

Отже, медичні училища готують
дичних сестер, лаборантів, фельдше
рів, санітарних фельдшерів, фармацев
тів, зубних техніків. Залежно від обра
ної спеціальності, учні навчаються там 
2 або 2,5 роки після десятого класу і 
на рік більше — після .восьмого. Про
тягом навчання юнаки та дівчата ви
вчають фармакологію, хірургію, внут
рішні хвороби, фізіологію людини, 
анатомію, мікробіологію та багато ін
ших спеціальних, а також загально
освітніх дисциплін. Теоретичний курс 
органічно поєднується з практичною

ГІППОКРАТА..СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

Тому, як бачите, це дуже 
відповідальна справа. Я 

із 
се-

ме-

роботою на базі певного лікувального 
закладу, що надає учням можливість 

очі бачити свою майбутню 
роботу.

Випускники училищ працюють ме
дичними сесграми (палатни/ли, хірур
гічними, фізіотерапевтичних відділень, 
дитячими та ін.), фельдшерами, лабо
рантами, масажистами...

Специфіка цієї роботи полягає ще й 
у тому, що вам треба буде вміти за 
будь-яких обставин швидко і якісно 
надати людині першу медичну допо
могу. В таких випадках найчастіше по
руч із вами не буде тих, хто міг би 
щось підказати або й допомогти, от
же треба вміти все робити самому. 
Далі, професія медика вимагатиме від 
вас постійного поповнення своїх знань, 
останніми досягненнями в медицині.

Ну, то як, чи не здається вам, що 
мова йде про одну із найскладні
ших, але в той же час і непотрібні
ших, найцікавіших професій? Щоб 
уявлення про неї стало познішим, хо
чу додати: всі ці труднощі стають 
просто непомітними на фоні того, що 
перед вами розкриваються можливос
ті на власні очі бачити, як ваші знан
ня і руки повертають людям втрачене 
здоров'я!

Вас, мабуть, цікавить запитання, а що 
необхідно зробити для того, щоб ста
ти учнем медичного училища? Перш 
за все, на мою думку, необхідно мати 
велике бажання пов'язати своє життя 
з медициною. По-друге, необхідно 
любити людей, спізчувати їм, пережи
вати разом з ними їхні біль й радощі 
видужування. Необхідно також вміти 
триматися, стримувати свої емоції, ба
жання, почуття. Це, мабуть, і є голов
ним.

Кілька слів про себе. Мій шлях до 
медицини був нелегкий та довгий. На
вчаючись у школі, я й 
що пов'яжу своє життя з медициною. 
Відразу після школи — армія, потім — 
навчання в Київському політехнічному 
інституті. Але вуз я не закінчив, бо 
відчув, що він не для мене, що я тіль
ки даремно займаю чиєсь місце... По
тім я влаштувався працювати у центр 
охорони здоров'я матері та дитини— 
відтоді й серйозно зацікавився меди
циною.

На закінчення хочу сказати: не обо- 
в’язково йти до своєї мети саме та
ким шляхом, як я. Але, якщо ви маєте 
велике бажання стати медиком, — не 
відступайте, впеанено йдіть до своєї 
мети повз всілякі перешкоди!

О. ГРИГОР,

гадки не мав,

МЕТРОЛОГІЯ ЦЕ ЦІКАВО
До редакції «Молодого комунара» 

надходять листи, у яких автори просять 
розповісти про професію метролога.

Наш позаштатний кореспондент зу
стрівся з начальником відділу метро- 
логічного забезпечення Кіровоград“ 
еької міжобласної л<з6ораторіі иісрж- 
нагляду стандартами та
олльною технікою Русланом Лндріно-

відповісти на декілька запитань.
— Руслане Андрійовичу, що ж таке 

метрологія! Для чого вона!
— Уявіть собі таку картину. 8>’і захо

дите до магазину і просите зважити кі
лограм цукерок. Потім заходите до ін
шого, а там кілограм цукерок в два 
рази менший, ніж у першому. Прикро? 
Підтримуванням єдності різних виміріо- 
вальних приладів і займається метро
логія.

— Але, мабуть, ваш відділ перевіряє 
не лише правильну вагу в магазинах!

— Безперечно. Назву таку цифру. 
На підприємствах, наукових закладах 
нашої області більше 810 тисяч при
ладів вимірювання. Це штангенцирку
лі, термометри, осцилографи, вольт
метри тощо. Усі вони повинні відпові
дати поєним стандартам згідно етало-

— Стати метрологом може кожна 
людина!

— Так, але при одній умові. Юнан 
чи дівчина, які вирішать присвяти , и 
себе цій справі, повинні уясниіи собі 
важливість метрології. Це я кажу на 
тому. що кожний спеціаліст, який ліо- 
йигь спою роЬоіу, аиогн.іс її
Л..ОІШОЮ Одного <>.>□? “ ЧМГЛЛ СІ.І'ГК-Де кавьдивгя івлки 
карбованець, що вкладено на розвиток 
метрології, дає вісім карбованців при
бутку. Коментарі, як кажуть, зайві."і 
справа не лише в грошах. Адже в ба
гатьох випадках ми перевіряємо при
лади, які вимірюють навіть вибухові 
речовини. Можете собі уявити, що 
станеться, якщо ми допустимо помил
ку. Гак, що для метролога неабияке 
значення має старанність, 
лі знання. Причому, знання не з яко
гось вузького профілю, а різноманіт
ні. Адже нам часто доводиться спілку- 

фахюцями з інших спеціаль- 
спілкуватися необхідно на

ні. Адже 
ватнея з 
ностей. І 
рівних.

доскона-

Розмооу вів Г. ХАРИТОНОВ.

ВІД «ВІТРИЛ». Повідомляємо, що на



навчання — і рік. 
училища: 316013, м. Кіро
воград, вуя. Шатила, 4.

* • »

Роксана і Катя Томашук 
із Гайворонського району 
цікавляться, де можна здо
бути спеціальність в'я
зальниці трикотажу.

У середньому профтех
училищі № ІЗ (316050, 
м. Кіровоград, пров. Теат
ральний, 8).

* • •

«Я — учениця 
класу Погребнякіаської 
(111 Новгородківського ра
йону. Хотіли 6 дітнаїися 
адреси юридичних інсти
тутів, що є на Україні. 

Оксана ЧерисЖі».
Оксана, в нашій респуб

ліці е єдиний юридичний
інститут, що чнаходагься
у Харкові.

його адреса: 310021.
м. Харків. вул. Пушкі и-
ська, 77.• с> •

«У якому вузі можна

ших спеціальних, а також загально
освітніх дисциплін. Теоретичний курс 
органічно поєднується з практичною

01і yuan .
мети повз всілякі перешкоди!

О. ГРИГОР,

МЕТРОЛОГІЯ ЦЕ ЦІКАВО

Секретар комітету комсомолу школи — людина надзвичайно 
зайнята. Та, не дивлячись на це, Вадим Камінськнй, учень 10-го 
класу Гаііворонської середньої школи № 5, знаходить час і для 
шкільного драматичного гуртка «Юність», і в навчанні він відмін
ник. Клас, у якому вчиться Вадим, вважається найкращим у школі.

Десятий клас... Останній рік у школі. Про що ти мрієш, комсо

мольський секретар? У Вадима багато захоплень. Та найбільше при
ваблює його ісюрія. Стати студентом історичного факультету —його 
головна мрія. І ми бажаємо, щоб вона здійснилася.

На знімку: делегат обласної комсомольської конференції 
В. КАМІНСЬКИЙ.

Фото В. ГРИБА.

здобути спеціальність мо- 
дельєра-конструктора одя
гу», — запитує Каріна К. 
з Бобринецького району, 
та Ірина Стасюк із Зна
м’янки.

Такий навчальний заклад 
є в Києві. (252601, м. Ки
їв-II, вул. Немировича- 
Данченка, 2).

До редакції «Молодого комунара» 
надходять листи, у яких автори просять 
розповісти про професію метролога.

Наш позаштатний кореспондент зу
стрівся з начальником відділу метро
логічного забезпечення Кіровоград
ської міжобласної лабораторії дрерж- 
нагляду за стандартами та вимірю

вальною технікою Русланом Андрійо
вичем КОЛМИКОВИМ і попросив його 
відповісти на декілька запитань.

— Руслане Андрійовичу, що ж таке 
метрологія! Для чого вона! а.

— Уявіть собі таку картину. Вй захо
дите до магазину і просите зважити кі
лограм цукерок. Потім заходите до ін
шого, а там кілограм цукерок в два 
рази менший, ніж у першому. Прикро. 
Підтримуванням єдності різних вимірю
вальних приладів і займається меіро-

— Але, мабуть, ваш відділ перевіряє 
не лише правильну вагу в магазинах -

— Безперечно. Назву таку цифру 
На підприємствах, наукових закладах 
нашої області більше 810 тисяч при
ладів вимірювання. Це штангенцирку
лі, термометри, осцилографи, вольт
метри тощо. Усі вони повинні відпові
дати певним стандартам згідно етало
нів, які знаходяться у нашій лабора
торії. Ми ж перевіряємо свої еталони 
у відповідних регіональних лаборато
ріях Дніпропетровська, Харкова, Киє
ва...

— Стати метрологом може кожна 
людина!

— Так, але при одній умові. Юнак 
чи дівчина, які вирішать присвяти и 
себе цій справі, повинні уясниіи собі 

важливість меірологіі. Це я кажу не 
тому, що кожний спеціаліст, який лю

бить свою роботу, вважає іі найва.ф 

ливішою. Одного разу я читав статтю, 
де наводився і акин приклад. Один 
карбованець, що вкладено на розвиток 
метрології, дає вісім карбованців прь. 
бутку. Коментарі, як кажуть, зайві "і 
справа не лише в грошах. Адже в ба
гатьох випадках ми перевіряємо при
лади, які вимірюють навіть вибухові 
речовини. Можете собі уявити, що 
станеться, якщо ми допустимо помил
ку. Так, що для метролога неабияке 
значення має старанність, доскона
лі знання. Причому, знання не з яко
гось вузького профілю, а різноманіт
ні. Адже нам часто доводиться спілку
ватися 
ностей. 
рівних.

з фахівцями з інших спеціаль- 
І спілкуватися необхідно на

Розмову вів Г. ХАРИТОНОВ.

ВІД «ВІТРИЛ». Повідомляємо, що на 
Україні с лише один навчальний заклад, 
котрий готує техніків-метрологів: 
270049, м. Одеса-49, вул. Челюскінців, 
15. Приймають осіб після закінчення 
восьми і десяти класів.

ЛИСТ У НОМЕР

КИШЕНЬКОВІ
ГРОШІ

У вашому класі практич
но кожен учень має певну 
суму грошей. Звичайно, не 
50, 25 карбованців. А так, 
у межах десятки. Для чо
го, запитаєте? Як же нор
мальна сучасна молода 
людина житиме без влас
ної копійки. На абонемент
ний талончик у тролейбу
сі треба, випити стакан со
ку теж не можу собі від
мовити. Це вже не вра
ховуючи купівлю улюбле
ного «Собеседника», дещо 
з філателії і т. д. Морози
ва я не їм, з дитинства не 
люблю. А ось піти разом 
із друзями на якусь хоро
шу кінокартину — треба.

Словом, школяреві гро
ші теж потрібні. Тепер за
питання: де їх брати? Ма
ма більше карбованця на 
обіди не видає. Ну. ще 
бабуся тихенько на свята 
троячку «підкине». Оце і 
всі мої фінанси. Була ко
лись у мене копилка. Так я 
її ще у восьмому класі роз
бив — дівчині квіти на 
день народження купив.

«Вітрила», доведіть 
якось моїм батькам, що я 
вже дорослий і не повинен 
кожного разу клянчити у 
них гроші.

Микола ПЕТЛЕНКО, 
дев'ятикласник.

Від «Вітрил». Друзі-стар- 
шокласннкн і всі наші чи
тачі! Що б ви могли по
радити хлопцеві? Чекаємо 
ваших листів.

Відразу давайте домо
вимося: місто, школа, клас 
і сама учениця в матеріалі 
змінені. Так просила ме
не Катя (назвемо свою 
героїню цим ім’ям). І ми 
пішли їй назустріч, тим 
більше дівчина пообіцяла 
виправитися — підтягну
тися в навчанні, вгамува
ти свій норовистий харак
тер. Яка ж вона — вось
микласниця Катерина? 
Звичайна собі дівчина. У 
форменному платті з бі
лими комірцем і манжета
ми, коротенька сучасна 
стрижка, ніяких «заборо
нених» прикрас. Зате, від
кривши її щоденник, по
бачиш... Суцільні трійки 
витанцьовують у ньому. Із 
тижня в тиждень, із міся
ця в місяць.

— Катю, тобі в школі 
нецікаво! Чи може важко 
даються предмети!

— Та... Раз не вивчила 
хімію — полінувалася, дру
гий — не зрозуміла хід 
розв’язання задачі з фі
зики. Просила відмінників 
допомогти, пояснити. Од-

Кожен лист для нас цікавий
Читаючи ваші листи, ша

новні друзі, ми разом з 
вами радіємо й ображає
мося, хвилюємося й усмі
хаємося, вникаємо в сер
йозні міркування щодо 
того чи іншого питання...

Перераховувати всю 
кореспонденцію, її зміст, 
певно, немає смислу. То
му ми пропонуємо вам 
окремі уривки з них:

«Комсомольці і піонери 
нашої школи провели яр
марок солідарності, де бу
ли представлені вироби, 
зроблені своїми руками. 
Найкраще підготувались 
до нього учні 4 «В». 5 «В». 
8 «А». 10 «В» класів.

ІНТЕРВ'Ю З ВІДСТАЮЧИМ

ЗАВАЖАЄ ХАРАКТЕР
на з них пхикнула з ус
мішкою, мовляв, тобі 
все одно ні для чого все 
це. Після восьмого класу 
в ПТУ будь-яких прийма
ють. Ох і образилася я 
тоді! Вирішила: раз так, 
хай вже до кінця навчаль
ного року все так і буде. 
А якщо не вступлю до 
обраного мною техніку
му, нічого страшного — 
в будівельному училищі 
доведу всім — й одно
класникам, і вчителям, ---
можу я вчитися не гірше 
деяких хорошистів.

— Чому ж зараз не хо
чеш цього зробити, адже 
легше буде далі вчитися!

— А я майже все роб
лю вдома як треба, хіба 
тільки те не виконую, в 
чому сама розібратися не 
можу. Коли ж викликають 
відповідати, спеціально 
починаю вигадувати: «не

Виручену суму — 50 кар
бованців — учні вирішили 
перерахувати у Фонд ми
ру. «Планеті — зоряний 
мир. а не зоряні війни».— 
кажуть учні Маловисків- 
ської СШ № 3.

С. ТИЛЬНА, 
старша піонервожата 
школи».

* * * *

Виски повідомив, що ме
ханізатор колгоспу «Роди
на» комуніст Л. Р. Рома
ненко минулого літа ра
зом із сином-восьмнклас- 
ником Сергієм добре по
працював на полях гос
подарства.

* * *
«Всі, хто має безпосе

реднє відношення до ком
сомольської роботи, ма
буть, помічали, що серед 
старшокласників спосте
рігається якась незрозу
міла пасивність. І. можли
во. причина криється в 
нас самих — вчителях, 
комсомольських працівни
ках. Мабуть, занадто опі
каємо ми їх. не вміємо, а 
часом і не бажаємо пра
вильно розібратися в проб-

Щиру подяку своїм вчи
телям Д. И. Дромашко, 
М. О. Глнженко, Г. В. Мель- 
ченко, О. В. Перегінній та 
багатьом іншим висловлює 
у листі до «Вітрил» Валя 
Рубаненко — восьмиклас
ниця Завтуровської вось. 
ми річної школи Устннів- 
ського району.

А наш постійний допи
сувач В. Кудря з Малої 

знаю», «не розумію», «не 
вивчила». Адже для класу 
і вчителів я ледарка. А в 
мене такий характер: раз 
мене назвали таким 
страшним словом — не 
буду доводити, що я не 
така. Хай вже буде як є.

— Ну, а як вдома бать
ки дивляться на твої оцін
ки!

— О, це ви правильно 
сказали «дивляться на 
оцінки». Тато в домі — 
нейтралітет. Йому хокей 
чи футбол цілодобово по
казували б, більше нічим 
не цікавиться. Мама ж 
спокійнісінько, як вона 
каже, «люблячи», на зра
зок «принцеса ледарка», 
ще й татову рідню згадує. 
Допомогти ж розібратися 
у математиці чи хімії від
мовляється. Тата ж мені 
соромно просити. І він

ПОШТА «ВІТРИЛ» 

може, певно, що без зла 
ввечері запитати: «Ну, як 
наша трієчниця поживає»? 
Хіба ж вони не розумі
ють, що чим більше мене 
будуть цькувати таким чи
ном, тим гіршою я буду.

І коли воно те літо, щоб 
пошвидше піти зі школи, 
зайнятися вивченням
улюбленої справи. Певна, 
батьки поставляться до 
мене зовсім по-іншому. А 
зараз нехай вибачають — 
грубитиму і не подумаю 
кланятися перед нашими 
пихатими відмінниками.

Розмову записала
Т. КУДРЯ.

Р. А що ви, друзі, 
думаєте з приводу Кати- 
них міркувань? У чому во
на права? Чи може її по
ведінку повністю засуд
жуєте? Чекаємо ваших 
листів.

лемах шкільної комсо
мольської організації. Зви
чайно, тільки змінивши 
ставлення до своїх вихо
ванців, ми зможемо доби
тись, щоб 1 піонерська, і 
комсомольська організації 
стали діяльними. Але пе
ред тим. як відмовитись 
від цієї опіки, школярів 
вже з першого класу по
трібне готувати до само- 
(т йності. розпивати в них 
ініціативу, щоб потім, ко. 
ля вони стануть піонера
ми. а пізніше комсомоль
цями. змогли без до
помоги старших вирішу
вати всі проблеми.

С. ФЕСУН, 
вчителька німецької 
мови Млинківської 
СШ Онуфріївського 
району».

* * *
Усім нашим читачам — 

спасибі!
Чекаємо від вас нових 

конвертів з позначкою 
«Вітрила».

ТАКІ
У ШКОЛЯРІВ
ШЕФИ

У цехах Ульяновського 
цукрозаводу працює чи
мало батьків учнів першої 
райцентрівської середньої 
школи, вихованці якої 
часто бувають на підпри
ємстві. В автопарку та 
електроцеху, наприклад, 
проводились збори піо
нерських загонів. Учні зві
тували перед цукровиками 
про своє навчання, висту
пали з концертною про
грамою.

У заводському автопар
ку, де нині трудиться 105 
шоферів і трактористів, 
вчителі підшефної школи 
проводять політінформа- 
ції, бесіди, читають лек
ції. Тут випускається стін
газета «Сім’я і школа».

А вчителі та учні деся
тирічки спільно з проф
комом і комітетом комсо
молу цукрокомбінату під
готували і провели в бу
динку культури «Ювілей- 
ний» тематичний вечір 
«Від усієї душі». На ньо-

Одного разу Ернеста Хемінгуея, відомого американ
ського письменника, який щойно повернувся з Африки, 
запитали;

— Чи правда, що коли ходити з ліхтарем, то левів 
можна не боятися?

— Це залежить від швидкості ходи, — відказав 
письменник.

* * *
Арагон на запитання критиків, які цікавились його 

життям, любив відповідати жартом:

— Народився 1897 року і ще живий.• • •
У Харкові під час виступу Маяковського за

питали. які книжки він читає. Поет відповів:
— Всі книжки наших поетів та найкращі прозаїчні 

твори.
Хтось уїдливо запитав:
— А Пушкіна ви читаєте?
— Ні... — Довга пауза. — Я його знаю напам’ять...— 

Знову пауза. — Не вірите? Слухайте. «Євгеній Онє- • 
гін». • . • •

Мартович до Стефаника:
— 'Ги пам'ятаєш. Василю, як ми колись хотіли на

писати разом одну річ? Напишемо тепер. Ти маєш та
ке ім'я...

— Добре, Лесю, поділимо працю. Ти пиши, а я під
пишу...

го були запрошені ветера
ни війни і праці, молоді 
виробничники, старшо
класники. Директор цук
рокомбінату В. Т. Рудь 
розповів присутнім про 
розвиток цукроваріння в 
СРСР, сьогодення під
приємства... А ось на сце
ні знатні трудівники цук
розаводу — набирач но
жів Володимир Савелійо- 
вич Кривий, оператор ди
фузійного апарату Вален
тина Адамівна Кропивко 
випарник Євген Олександ
рович Вінницький, елек
трик Анатолій Григорович 
Легута, вихователька за
водського дитячого садка 
Валентина Михайлівна
Рудницька, старший інже
нер відділу кадрів Кири
ло Архипович Шовковий... 
Затамувавши подих, юна
ки і дівчата слухають роз- 
повіді-спогади і поради 
начальника заводського 
автопарку 3. С. Чалапчія, 
головного енергетика під
приємства О. В. Ярового, 
К. А. Шовкового та В. А 
Кропивко.

На вечорі виступили са
модіяльні митці «Ювілей
ного».

Л. БАЖАТДРНИК, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

КОЛИ
ПОРУЧ 
ДРУЗІ

Леся Грабовська і Люд
мила Сокіл — учениці Ін- 
гуло-Кам’янської серед
ньої школи. Обидві — від
мінниці, з п ятірками пе
реходять з класу в клас. 
Леся — секретар учнів
ської комсомольської ор
ганізації. Люда — її за
ступник. Зі своїми комсо
мольськими доручення
ми дівчата успішно справ
ляються. А перші свої 
кроки робили невпевнено. 
Тоді на допомогу прихо
дила старша піонервожа
та школи (в минулому 
теж комсомольський сек
ретар) Вікторія Калюжна,

У сім’ї Олександра Па
насовича і Ніни Федорів
ни Грабовських шестеро 
дітей. За жодного з них 
червоніти не доводиться: 
ні за старших, ні за мо
лодших. Леся серед них— 
середня. І вона — гор
дість школи. Комсо
мольський секретар всти

гає скрізь: побувати в 
жовтенятських групах і 
піонерських загонах, по
цікавитись, як готується чи 
вже пройшов збір жовте- 
нятської зірочки й піонер
ської ланки, бо не лише 
комсомольські, а й піо
нерські справи вона вва
жає своїми кровними. Ад
же комсомол — піонер
ський вожатий. Та й Леся 
донедавна була головою 
ради дружини. Сама ж во
на найбільше цінить в лю
дях чесність, правдивість. 
По цьому й подруг собі 
вибирає. Таких, як Люда 
Полудненко і Люда Со
кіл. і то нічого, що погля
ди дівчат іноді розходя
ться. Все ж вони перші 
розуміють і підтримують 
Лесю, коли треба, прихо
дять на допомогу. А ра
зом перешкоди долати 
легше.

...Сьогодні знову на 
розгляд комітету комсо
молу виноситься питання 
успішності старшокласни
ків. Бо миритись з трієч
никами вони не будуть. 
А Леся, як завжди, серед 
товаришів по Спілці, за
палює їх на добрі спра
ви, веде їх за собою.

А. РИБАК. 
Новгородківський район.
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А (ЦТ І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

7.10 — Мультфільм. 7;20,— 
Музичний серпантин. 7.30^ 
«Час». 8.05 т~ Очевидне 
неймовірне. 9.05 — Теле
фільм «і озирнувся гіодо- 
рюжній...». 10.15 — Народні 
Мелодії. 10.7 5 — Новини.
16.00 Новини, 18.15 —
«Танцювальні ритми». Грає 
симфонічний оркестр Мос
ковської філармонії. 16.56 — 
«Далекий Схід». Кіножурнал. 
17.05 - Новини. 17.15 — Ре
лігія і політика. Іслам у су
часному світі. 18.00 — "«По
кликання». Відкриття Все
союзного конкурсу учнів 
СПТУ. До 70-річчя Великого 

......... 18.30 — Докумен- 
ьний фільм. 19.20 — Но
ні. 19.30 — «Штрихи до

Жовтня. 
талы “ 
вищі. 
портрета В. І. Леніна». Пре
м'єра художнього телефіль
му. Фільм 1. «Поіменне го
лосування». 21.00 — «Час». 
21.40 — Фільм-концерт «Лі
рика О. Пі’шкіна». Читає 
М. Козаков. 22.15 — Сьо- 
гоцні у світі. 22.30 — Вас за
прошує оперета.

А УТ
10.00 - Новини. 10.15 — 

Любителям скрипкової му
зики. 10.35 — Шкільний ек
ран. 9 клас. «Основи інфор
матики та обчислювальної 
техніки». 11.05 — Доброго 
вам здоров'я. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. 12.15 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40 
-- Срібний дзвіночок. 17.00

Циркова програма. 17.30 
Колектив і п’ятирічка. 

■18.00 — Телефільм. (Кірово- 
.град). 18.15 — Інформацій
ний випуск. (Кіровоград). 
18.30 — «Державне прийман
ня продукції. Курс—якість^. 
Кіровоградське виробниче 
об'єднання «Друкмаш». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Зустріч 
з піснею. 20.45 — На добра
ніч, дітиі 21.00 — «Час». 
21.40 — Продовження кон
церту «Зустріч з піснею». 
22.45 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

У концертних залах Украї
ни. 11.05 — Художній Теле
фільм «Куди зник Фомен
ко.».'12,20 — Новини. 16.30— 
Новини. -, 16.40 - Срібний
дзвійойок. 17.00 — Наука і 
час. Проблема роботизації.
17.30 -■ Телефільм «Відряд
ження». 18.00 — «Віхи при
скорення». Ручну працю — 
ца плечі машин. Передача 1.
18.30 інформаційний ви
пуск (Кіровоград). 18.45 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
18.55 - Наші довідки. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Сокіл» 
(Київ) — «Крила Рад» (Моск
ва). II і III періоди. Під час 
перерви — «Телепрес-тайм». 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ві- 
деофільм-опера «Запорожець 
за Дунаєм». 23.00 — Акту
альна камера. Вечірній ви. 
пуск.
А (ЦТ II програма)

8.15 — Гімнастика. 3.35, 
9.35 — Природознавство. 2 
клас. 8.55 — «Малюк». На
уково-популярний фільм. 
9.05. 14.20 — Німецька мо
ва. 9.55 — «Шляхи енергії». 
Науково-популярний фільм. 
10.05 — Учням СПТУ. Етика 
і психологія сімейного жит
тя. 10.35, 11.35 — Загальна 
біологія. 9 клас. 11.05 —
Наука і життя. 12.05 — На 
екрані кінокомедія «Карна
вальна ніч». 13.20 — Екран
— учителю. Основи інфор
матики і обчислювальної 
техніки. 10 клас. 13.50 —
М. Горький. «Дитинство». 6 
клас. 14.50 — Новини. 14.55
— Твоя ленінська бібліоте
ка. В. І. Ленін. «Більшовики 
повинні взяти владу». «Марк
сизм і повстання». 17.45 
Новини. 18.00 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.30 — 
Служу Радянському Союзу'.
19.30 — В.-А. Моцарт. Кон
церт № 13. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Для всіх 1 
для кожного. 20.45 — Народ
ні мелодії. 21.00 —' «Час». 
21.40 — Телефільм «Точка 
повернення;«. 1 серія. 22.45
— Повніш.

А ЦТ (1 програма)

ська мова. Учням
СПТУ. Образ Б. І. Леніна в 
радянській літературі. 10.35, 
11.40 — Етика і психологія 
сімейного життя. 9 кЯаб'. 
11.05 — Шахова школа.
12.10 — Телефільм «Точка 
повернення». 1 серія. 13.15 
— Екран — учителю. Геогра
фія. 8 клас. Урало-Поволжя. 
14.15 — Новини. 14.20 —
Драматургія і театр. Вс. Іва
нов. «Бронепоїзд 14-69». 
17.45 — Новини. 18.00 — Із 
скарбниці світової музичної 
культури. С. Рахмакіиов.

Концерт для фортепіано а 
Оркестром № 3?- 18,45 -Ц 
«Збережи — і ліс обдарує», 
Науково-гіопуляр'Йий фільм, 
19.05 — Ритмічна ■ гімнасти
ка. 19.35 — Вечірня казка. 
19.50 — Реклама. 19.55 —:
Футбол. Міжнародний юнаць
кий Турнір пам’яті В. Гра- 
наткіна. Збірна СРСР-1 — 
збірна Франції. 2 тайм. 20.35 
— Стрибки на лижах з 
трампліна. Кубок світу. 
21.00 у- «Час». 21.40 — Те
лефільм «Точка повернен
ня». 2 серія. 22.45 — Новішії.

/р ТУДЕНТСЬКИЙ тс- 
атр «Резонанс» Кі

ровоградського педінсти
туту поставив на сце
ні французьку комедію 

«Єдиний спадкоємець» дра
матурга Жана Реньяра. 
Весела, дотепна, бурхлива 
комедія положень не пре
тендує на соціальність. 
П’єса не окреслює і час. 
Можливо, це епоха коро- 
ля-сонця Людовіка XIV. 
А коли один з головних 
героїв запевняв свого слу
гу, що за допомогу наго
родить його 
ськії, мене так 
вигукнути:

по-королів- 
і підмивало 
нічого не

зетта), і П. Волчев (Кріс
пен), і І. Федотова (ма
дам Аргант), і І. Шурко 
(Ізабелла). Самодіяльні 
артисти радують' хорошою 
пластикою, оволодінням 
деякими секретами пере
втілення. Наприклад, до
сить бурхливо реагували 
глядачі на переодягнення 
П. Волчева у ролі Кріс- 
пена, який, щоб одурити 
Жеронта і допомогти своє
му1 хазяїну,- а тим" самим 
щось виграти і для себе з 
Лізеттою, влаштовує оргії 
з підставними родичами. 
П'єса Жана Реньяра «зроб
лена» за рецептами класи-

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

д (ЦТ И програма)
• 8.05 — Гімнастика. 8.35. 
9.35 — Історія. 10 клас. 9.05. 
■43.45 — Французька мова. 
СІ0.05—Учням СПТУ. М. Горь
кий. «На дні». 10.35. 11.40 — 
ЙЗотаніка. 5 клас. 10.55 —
Поезія Ярослава Смелякова, 
гі 1.25 — -Чорнохвоста чай
на». Науково-популярний 
.фільм. 12.00 — Телефільм 
Зі з вами знову я...». 13.15—’ 
■Екран — учите’лю. В. Катаев. 
лБі-7іє парус одинокий». 5 
клас. 14.15 — Новини. 14.20 

«Сторінки історії. Вико
пати свій обов’язок». Про 
революцію 1905—1907 рр. у 
Росії. 17.45 — Новини. 18 00 

Мультфільми. 18.20 —
^Музичний кіоск. 18.50 —
*...До шістнадцяти і стар
ші». 19.35 — Вечірня казка. 
■Д9.50 — Баскетбол. Кубок 
Р. Корача. Чоловіки. «Спар
так» (Ленінград) — «Лімож» 
(Франція). Кубок володарів 
кубків. Чоловіки. ЦСКА — 
«Острава» (ЧССР). Переклик. 
20.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 21.00 — «Час». 21.40 — 
На екрані кінокомедія «Кар
навальна ніч-. 22.55 — Но
вини.

А (ЦТ І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

*7.10 — Мультфільм. 7.20 — 
Співає і танцює молодість. 
7.30 — «Час». 8.05 — Відгук
ніться, сурмачі! 8.35 ' — 
«Штрихи до портрета В. І. 
Леніна». Художній теле
фільм. Фільм і. «Поіменне 
голосування». 10.05 — Грає 
камерний ансамбль 
цертино». 10.25 — 
16.00 — Новини. 
Документальний 
46.45 — «Здрастуй./■■ч. — “ --
хор ЦТ і ВР. 17.Ї5 
НИ. 17.25 - ....... .

«фільм «Гамаль Абдель «ер>. ..............
■робітничого класу». Виступ 
-художніх колективів проф- 
техосвіти СРСР. 18.40 — Лю
дина і закон. 19.10 —'
Мультфільм. 19.30 — Нови
ни. 19.40 — «Штрихи по
портрета В. І. Ленін;'.». Ху
дожній телефільм. Фільм 2 
«Півтори години в кабінеті 
Леніна.». 21.00 — «Час».

721.40 — Крупним планом-^ 
-людина. «Луньков та його 
гепої». 23 00 — Сьогодні "у 
світі. 23.15 — Грають лауре
ати VIII Міжнародного кон
курсу імені п. Чайковського 

■Дж-. Пітере, (скрипка. Австра
лія) і Б. Дуглас (фортепіано 
"Великобританія).

«Кон- 
Новинй. 

16.15 —
фільм.

- музико!».
Виступає Великий дитячий . _ Новн_ 

Документальний 
—V-.— На- 

18.05 — «Ми юність

А (ЦТ і програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

7.10 — Мультфільм. 7.20 — 
Музичний калейдоскоп. 7.30
— «Час». 8.05 —■ Виступає 
ансамбль пісні і танціо «Ні
ман». 8.35 — «Штрихи до 
портрета В. І. Леніна». Ху
дожній телефільм. Фільм 2. 
«Півтори години в кабінеті 
Леніна». 9.55 — Російська 
зима. 10.15 — Новини. 16.00
— Новини. 16.15 — Концерт 
майстрів мистецтв Монголії.
16.40 —■ Народний артист 
СРСР Є. Лебедев. Роздуми 
поо актора. 18.00 — Новини. 
18.05 — «...До шістнадцяти 
і старші». 18.50 — 3. Кодай 
Сонатина для віолончелі. 
19.00 — «Резонанс». «Шлях 
до без'ядерного миру». До 
річниці Заяви М. С Горбачо
ва від 15 січня 1986 року. 
20.30 — Концерт Державно
го російського народного 
оркестру Імені Осипова. 
21.00 — «Час». 21.40 —«Театр 
О. С. Пушкіна». Передача 1.
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — «Театр О. С. Пушкі
на». Передача 2. 23.25—Грає 
оркестр симфонічної І ест
радної музики ЦТ і ВР.
А УТ

10.00 —■ Новини. 10.15 —
B. Золотухін. Симфонія № 2
(«Лірична»), 10.35 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Фізика. 
11.05 — Відеофільм-опера
«Запорожець за Дунаєм».
12.25 — «Пароль: «Дружба».
Концерт дитячого ансамблю 
танцю Будинку культури 
імені Благоєва міста Толбу- 
хіна Народної Республіки 
Болгавії. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
13.05 — Новини. 13.20 —

Прогоама «Братерство». 16.30 
•- Ноцшіп. 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — Респуб
ліканська (Ьізико-математич- 
на школа. 17.30 - грає дует 
гітаристів. 17.45 — Екран 
пошани Українського теле
бачення. 18.00 — «Народні 
таланти». Виступає хор кол
госпу «Росія» Кіровоград
ського району. (Кіровоград).
18.35 — Інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 18.50 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
19.no — Актуальна камера.
19.35 — Естрадний концерт. 
19.55 — «Грані пізнання». До 
80-оіччя від дня народження
C. П. Корольова. 20 35 —
Вечірня гімнастика. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.10 — Акту
альна камера. Вечірній вії 
пуск.
А (ЦТ П програма)

8.15 — Гімнастика. 8.35. 
9 35 — М. Некрасов. «Думки 
біля парадного під’їзду». 7 
іслас. 9.05. Ісгіан-

артист

JRKCM Украины.

■»Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 
«бластного комитета

НАША АДРЕСА:

БК 02007.

316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського,

На украинском языке.
.................. ........................................- ■ ...

ХОЧЕТЬСЯ СВЯТА

проблеми і пошуки». 17.40—? 
Для дітеіі. Художній теле
фільм «Просто жах». 1 серія. 
18.45 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 19,00 — Актуальна 
камера. 19.35 — В. Шекспір. 
«Дванадцята піч». Фільм- 
балет. 20.50 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.10 — 
Художній телефільм «Кольє 
Шарлотти». 2 серія. 22.45— 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.15 — Гімнастика. 8.30 —: 
Ритмічна гімнастика. 9.05—1 
«Ранкова пошта». 9.35 —'
«Батьки 1 діди». Художній 
фільм із субтитрами. 11.05— 
Майстри світової художньої 
культури. Мистецтво епохи 
Просвітительства. У. Хо- 
гарт. 12.05 — «Наш сад». 
12.35 — В.-А. Моцарт. «Дріб
нички». Телевізійна фанта- 
зія. 13.00 — Хокей. Чемпіо
нат СРСР. «Динамо» (Моск
ва) — «Крила Рад». 15.15 —’ 
«Музика в пам'ятниках архі-

«Метастази 
17.00 — Хокей.

СРСР. «.Спартак» 
1 період. 17.35 —!
екрані». 17.45 —' 

Змагання команд 
хі’міко-техно- 

інституту і Оде- 
---- > універ

ситету. 20ЇОО — Вечірня^ каз-
шенко (гуслі). 20.30 — «Бе- 
«Час". 21.40 — Екран зару-' 

«Сесілія».

7.00 — Ранкова зарядка.
7.10 — Мультфільм. 7.20 —
Народні мелодії. 7.30 —
«Час». 8.05 — Здрастуй, му
зико! 8.35 — \«Театр О. С. 
Пушкіна». Передачі 1 і 2. 
10.05 — Документальний те
лефільм. 10.25 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.15 —
Російська мова. 16.45 —
Фільм «Бій під Соколом». 
18.00 — Новини. 18.10 — Ро
сійський музей. Прикладне 
мистецтво XIX ст. 18.40 — 
«Наука 1 життя». Науково- 
технічна творчість молоді.
19.25 — Новини. 19.35 — 
Фільм «Особиста справа суд
ді Іванової». 21.00 — «Час».
21.40 — «12-й поверх». Про 
проблеми збереження істо- 
рико-культурної спадщини.
23.10 — Сьогодні у світі.
23.25 —' Виступ ансамблю 
«Боббісокс» у Москві. (Нор
вегія — Швеція).
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —' 
Виробнича гімнастика, 10.30
— «Карнавал мелодій». 11.40
— Шкільний екран. 10 клас. 
Російська література. 12.15
— Лауреати Державних пре
мій УРСР 1986 року в галу
зі науки 1 техніки. 13.00 —’. 
Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок.
17.00 —' «Народні таланти». 
18.00 ‘— Інформаційна про
грама. (Кіровоград). 18.25— 
«Тверезість — норма жит
тя». Інтерв'ю із заступником 
голови Всесоюзного добро
вільного товариства за тве
резість Г. Ф. Шиловоіо. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Крупним 
планом. 20.40 —' Вечірня
гімнастика. 20.50 На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм
«Кольє Шарлотти». 1 серія. 
22.55 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск. 23.25 —'
Світ поезії. П. Антоколь- 
ський.
А (ЦТ II програма)

8.15 — Гімнастика. 8.35,
9.35 — Географія. 8 клас. 
9.05, 14.00 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням 
Суспільствознавство.
11.35 — Географія. 
11.05 _ — Мамина 
12.05 — Телефільм
— Екран —’ учителю. Ііри-
родознавство. 2 клас. 13.30 
—Загальна біологія. 10 клас. 
14.30 ~ Новини. 14.35 т2'
В. Вересаев. По сторінках 
творів. 17.45 — Новини.
18.00 — Сільська годші(і. 
19.00 — Клуб мандрівників. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
~ «Наш Дім». Тележурнал. 
20.45 -ю Реклама. 20.50 — 
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40—Фільм 
«Хлопець з нашого міста». 
23.05 — Новини.

СПТУ.
10.35, 

5 клас, 
школа. 
«Точка 

повернення». 2 серія. 13.10

< дасть! Бо саме це озиа-
? чає королівську' щедрість.
5 Чому студентський ' театр 
с обрав «Єдиного спадкоєм-
> ця», комедію, що на теат- 
с ральній сцені не часто зу- 
? стрічається? Як поясню-
4 вав режисер, захотілось 
? свята. І, дивлячись на са-
< мовіддану гру студентів,
> па той юнацький запал, що
< присутній на сцені, розу«
> мієш, що свято аматори 
ъ створили. Нехай лише на 
? короткий театральний час.
> «Єдиний спадкоємець» по- 
<; ставлено динамічно, ре- 
і жисеру притаманне щаслп-
> ве почуття гумору. Гово-
< рячн про режисера, я маю
> на увазі також і артиста
< (слово вжито зовсім не в
? переносному значенні), ад-
% же В. Дейнекін задає тон
? всій виставі і як викова«
5 вець центральної ролі ста« 
? рого вельможі Жеронта.
5 Як артист В. Дейнекін яв-
< но солірує, але як режисер
> і сценограф намагається
< створити відчуття ансамб-
> лсвості. Загалом це йому
< вдається. Між іншим, об-
? мовившись про сцепогра-
5 фію, я мала на увазі не 
с тільки те, що В. Дейнекін
5 сам ще і оформив виста-
< ву, він зумів знайти до-
? сить чітку деталь для вті-
ч ленпя так званої «костюм-
? пої» п’єси. Феєрію з пере-
ч одягненнями майже на 
с очах у глядачів студенти
> грають захоплено, стри-
< муючп насолоду від читан-
> пя віршів, якими комедія
ч написана. Саме читання,—
? виконавці не підкреслю-
ч ють природності мовного
6 спілкування, але говорити
> елегантною мовою римо-
<, ваних рядків, нехай і у
> перекладі з французької,
ч вміють і І. Нікулепко (Лі-

зірки». 16.40

цистськпх комедій, І яки
ми б умовними не були 
виведені тут характери, 
відчути симпатії автора, а 
за ним і самодіяльного те
атру легко. Вони па боці 
хитрого, розумного, до
тепного Кріспепа і його 
подружки Лізетти. Пред
ставники нижчого класу 
втілюють здоровий дух, 
хоч і їх вже встигла зіп
сувати атмосфера бурбо- 
иівської Франції,

Про вистави студент
ського театру «Резонанс», 
тридцятиріччя якого від
значатиметься у цьому 
році, вже настав час 
говорити професійно. 
В. Дейнекіну вдалося ство
рити колектив, у якому, 
не дивлячись на тимчасо
вість (студенти!) панує 
атмосфера популярних ни
ні театрів-студін. Не все, 
зрозуміло, у його виставах 
повноцінно. І в «Єдиному 
спадкоємці» теж. Мені, на
приклад, не сподобалось 
виконання ролі Ераста, 
отого самого єдиного спад
коємця, який мріє «пере
хопити» ласий кусень від 
багатого дядечка. А. Ци- 
пін, що грає цю роль-, 
намагається з усіх сил 
внести у трактування щось 
своє, оригінальне, і цс ви
кликає повагу, але поки 
що крім статичних поз і 
завчених жестів йому ні
чого не вдається. Взагалі, 
пара Ераст — Ізабелла 
програє перед іншою: ■ 
Кріспен — Лізстта.

І все-таки вистава сту-; 
дснтського театру «Резо-! 
пане» «Єдиний спадкоє-; 
мець» один з найкращих ■ 
новорічних подарунків ша-; 
нувальнпкам мистецтва те- 1 
атру.

Обсяг 0,5 друк. арк. індекс 61103.

В. ЛЕВОЧКО.

А (ЦТ І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.

7.10 — Мультфільм. 7.20 
Музичний антракт. 7.30 -- 
«Час». 8.05 г- Мультфільми.
8.30 — «Чого і чому». 9.00—' 
Концерт вокально-хореогра
фічного ансамблю «гЛазгі» 
Узбецької філармонії. 9.30— 
Розповіді про художників.
10.10 — Екран збирає дру
зів. СРСР — ЧССР. Ю50 — 
Документальний фільм. 11.20
— М. Римськин-Корсаков. 
«Іспанське капрпччіо». 11.40
— Екологічний щоденник.
12.10 — Музичний етюд.
12.30 — Для всіх і для кож
ного. 13.00 — «Алеко».
Фільм-опера. 14.00 — «Спів
дружність». Тележурнал.
14.30 — Новини. 14.45 — До 
ювілею Великого Жовтня, 
«Історії немеркнучі рядки». 
Фільм «Павло Корчагіи», 
16.45 — У світі тварин. 17 45
— Хокей. Чемпіонат СРСР.
«Спартак» — ЦСКА. 2 1 3 пе
ріоди. Під час перерви —’ 
18.20 — Новини. 19.15 —
Мультфільм. 19.30 — Кон
церт Державного ансамблю 
пісні і танцю донських 
заків. 20.15 _ — -
21.00 — «Час», 
суботу ввечері, 
ринг». Зустрічі 
лем «Акваріум». 
Новини. 23.00 — 
лижах з трампліна’. 
СВІТУ.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 —' 
Ритмічна гімнастика. 10.45
— «На хвилі дружби». Кон
церт народного артиста 
БРСР В. Вуячича. 11.30 —
Художній телефільм «Кольє 
Шарлотти». 1 серія. 12 45— 
Танцювальний калейдоскоп 
13.25 — Новини. 13 35 —
Цирк «Прінтіпрам». Лялько
ва вистава. 14.20 — Добро, 
го вам здоров'я. 15.00 —’
Суботні зустрічі. 16.30 —'
Мультфільм «Якщо падають 
” . ..... • ----б — «Агропром:

-

ко- 
Кінбафіша, 
21.40 — У 
«Музичний 
з ансамб- 
22.55 _ '

Стрибки на 
Кубок

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо- 
відального секретаря — 2-55-65; відділів 
робітничої молоді та внутріспілкового 
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи — 
2-59-82: учнівсьної молоді, морально-
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор- 
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.
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тектури». И.-С. Bax. Кантата 
№ 201. 16.10 — .----
корупції».
Чемпіонат
- ЦСКА. 
«Сибір на 
«КВН-86». 
Московського 
логічного 
ського державного
ка.’ '20.15 —. Грає _10. Євту- 
рег двох"океанів». 21.00 —’ 
«___ _ __ - _
біжного фільму.
■Художній фільм. 1 і 2 серії, 
23.30 —' Новини.

rj

д (ЦТ І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

7.10 — Мультфільм. 7.20 —' 
Музичний калейдоскоп. 7.30
— «Час». 8.05 — Мультфільм.
8.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.15 — Тираж «Спортло
то». 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Ранкова пошта,
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний кіоск. 
13.00 — Сільська година. 
14.00 — Здоров’я. 14.45 
Документальний фільм. 15.05
— Коло читання. 15.55 —
Всесоюзний телеконкурс 
«Товариш пісня». 16.25 —’
Ношпін. 16.30 — Наш дім. 
17.00 —' Романси на вірші 
О. Пушкіна у виконанні
I. Архипової. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — 
Мультфільми. 19.20 — Но
вини. 19.30 — Зустріч у Кон
цертній студії Останкино 
із заслуженим учителем 
РРФСР І. П. Волковим. 21.00 
—• «Час». 21.40 — «З лю
бов'ю до пісні». Співає Ірма 
Сохадзе. 22.10 — Докумен
тальний телефільм. 23.10 —■' 
Новини. 
артистів балету. 
Д УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50 
—' Художній телефільм 
«Кольє Шарлотти». 2 серія.
II. 55 — Адреси друзів. 12.55
— У майстерні художника. 
Заслужений художник УРСР 
А. Жданова. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 13.25 — Новини. 13.40 
-- «Живе слово». Відповіді 
на листи телеглядачів. 14.25
— Для дітеіі. Художній те
лефільм «Просто жах». 2 се
рія. 15.30 — Село і люди. 
16.00 — Слава солдатська. 
17.00 — Мультфільм на за
мовлення. 18.15 — «Ви нам 
писали». Музична програма. 
19,00 — Актуальна камера. 
19.35 — Добрий вечір доб
рим людям. 20.40 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній телефільм 
«Кольє Шарлотти». З серія. 
22.45 — Актуальна камера. 
Вечівній випуск.
А ЦТ (П програма)

На зарядку ставай! 
«Хлопець з нашого 

Художній фільм.

23.15

' 1

Докумен- ПО 1 Q _ *
Концерт

8.15
8.35 - 
міста». ......... ч..
10,00 — Квартет М. Равеля. 
10.30 — Документальний те
лефільм. 11.00 
мова. 11.30 — ______ ______
11.45 — «Коли співають сол
дати». Фестиваль солдат
ської пісні у місті-герої Оде
сі. 14.10 — Телефільм «На
роджена революцією» Фільм 
10. «Остання зустріч». 15.35 
— Програма Латвійського 
телебачення. 16.35 — «12-й 
поверх». Про проблеми збе
реження історико-культуоної 
спадщини. 18.05 — Г ’ Сви
ридов. «Пушкінськнй вінок». 
Концерт для хору. 19,00 — 

~ неймовірне.
20.0(1 - - Вечіоня казка. 20.15 

Документальний теле
фільм. 20.25 — «Шляхи до 
прекрасного». «Алупкіи- 
е'жии палац-музей». 21.00— 
« Іас». 21.40 — Фільм '«ПІиро ваш...».

— Російська 
Мультфільм.

Фестиваль солдат-
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