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СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД

Є простір для ініціативи
У попередніх номерах 

«Молодий комунар» уже 
розповідав про досвід 
впровадження сімейного 
підряду в господарствах 
Кіровоградського району. 
'Годі ж ми назвали адре
си кількох колгоспів, які 
мають житло, готові прий
няти’ на постійну роботу 
молодих трудівників . і 
укласти з ними договір на 
сімейний підряд.

Про зміни, що відбули
ся в господарствах з часу 
першого опублікування ан- 
кети-талона «Молодого 
комунара», ми попросили 
розповісти керівників 
госпів імені Чапаєва 
«Дружба».

кол-
та

Розповідає 
л. Я. ЛЯХ, 
голова правління 
колгоспу 
імені Чапаева:

— За два місяці, відколи 
в газеті ведеться широке 
обговорення нової форми 
колективного підряду, в 
нашому господарстві було

А ХАТУ колишнього меха
нізатора, а нині тесля

ра Івана Гавриловича Ро
бейка видно здалеку. Доб
ротна, простора красує
ться вона на пагорбі в 
центрі села. Примітна ця 
оселя ще й тим, що зав
жди в ній людно, а з по
двір'я доноситься 
кий дитячий сміх. Раніше 
тут розважалися 
Ієана Гавриловича та Гай

дзвін-

діти

Ферма... на подвір’ї
ни Петрівни, а тепер вже 
й внуки є.

Дітей у них п’ятеро — 
чотири сини й дочка. Усі 
дорослі, комсомольці, а 
Микола нещодавно став 
членом КПРС, усі, окрім 
Сергія та Володимира, — 
наймолодших — мають 
власні сім’ї, живуть окре
мо від батьків. Заможно 
живуть, дружно. Батьки не 
сумніваються, що то — 
плоди їхнього виховання: 
змалечку навчили дітей 
не боятися ніякої роботи.

Люблять бувати у сім’ї 
Робейнів онуки.

—- А у нас телятко є! — 
радісно сповістила триріч
на іринка, ян тільки я пе
реступила поріг дідусево
го дому.

— Багато телятокі — 
підтримала сестричку п’я
тирічна Аня.

І таким щастям засяяли 
ії оченята, що стала оче
видною істина: лише в 
безпосередньому спілку
ванні дитини з природою 
народжується велика лю
бов до землі.

— Мої ж ви хазяєчниі — 
розчулено промовила ба
буся і додала: — Вже бі
гали зі мною на ферму, де 
тимчасово стоять 
нетелей, яких с- 
даємо за сімейним підря
дом.

Чимала підсобна ферма 
у Робейків і дома. Тут теж 
є корова, теля, три бички. 
А ще можуть помилувати- 

десять 
ми догля-

підписано кілька десятків 
договорів. Здебільшого 
люди беруть на відгодів
лю по 2—3 бички, 5—6 
поросят чи ягнят. Дехто 
погоджується вирощува
ти нетелей до одержання 
від них. приплоду.

Та найкращою агіта
цією за сімейний підряд 
став приклад комсомоль
ця Івана Гавриша. Разом 
з матір’ю Раїсою Семенів- 
пою він уклав договір на 
вирощування 348 поросят. 
Тваринникам надано капі
тальне приміщення, виді
лено повноцінне поголів'я 
свиноматок і молодняка. 
Подбали ми її про засоби 
механізації: у приміщенні 
встановлено гноєтраиспор- 
тер, діє система водопо
стачання. Всі корми перед 
згодовуванням запарю
ються і здобрюються в 
стаціонарному агрегаті
В-400.

Для транспортування фу
ражу Іванові виділено ко
ня і два візки.

Тепер про економічний 
бік справи. Комсомолець 
зобов'язався отримати до 
кінця року 600 голів при

ся внуки ягнятами і по
росятами, птицею. І не 
тільки милуватися; стар
шенькі — Саша і Наталоч
ка — вже й допомагають 
по-справжньому. Дарма 
що малі. І виженуть, і за
вернуть на пасовищі худо
бу, і в хлів заженуть. — 
Саме час, — підкреслює 
Іван Гаврилович. — Якщо 
змалку дитина не прики
пить душею до праці, то

потім не надолужиш. Вва
жай, недоучкою пишає
ться на все життя...

То їхнє спільне госпо
дарство — Івана Гаврило
вича та Ганни Петрівни і 
Володимира Робейків. 
Хлопець з ентузіазмом 
взявся за діло. Спочатку 
у всьому підсобляв бать
кам, а згодом став брати 
ініціативу в свої руки. Зро
зуміло: у Робейків-стар- 
ших літа вже не ті.

Не один день знадобився 
трудівникам, аби навести 
лад на своїй фермі. Від
ремонтували приміщення, 
виділене колгоспом у тим
часове користування, 
везли ~ ---- ----
фуражу. Не 
звертатись за 
до спеціалістів, 
досвідченими 
нами. І ось 
шість нетелей 
первістни добре 
вазі, усі вони 
стати високоудійними ко
ровами. Це, так би мови
ти, кінцева мета обох сто
рін — правління колгоспу 
імені Шевченка та Володи
мира Робейка І його бать
ків — виростити з хоро
ших нетелей корів. На 
думку Івана Гавриловича, 
вже перша лактація кож
ної з десяти тварин дасть 
не менше 2500 кілограмів 
молока. А це обіцяє чималі 
вигоди ян господарству, 
так і колгоспникам.

Слова господаря дому 
підтверджуються розра- 

за- 
з нормового двору 

Не соромились 
допомогою 
радились з 
тваринни- 
результат: 
і чотири 
додають у 
обіцяють

п.'іиду і 390 центнерів при
росту живої ваги тварин, 
довести рентабельність до 
20 процентів. Водночас, 
він несе відповідальність і 
за роботу ввіреної техні
ки, проводить профілак
тичні ремонти, оплачує 
витрати за електроенер
гію, корми і медикаменти.

Економісти колгоспу 
підрахували, що при вико
нанні договірних зобов'я
зань обома сторонами Іван 
Гавриш та його мати на
прикінці року отримають 
не менше 9354 карбованці 
чистого прибутку. Що ж 
до господарства, то й во
но матиме неабияку виго
ду: на фермі вивільнило
ся кілька чоловік, зросла 
зацікавленість людей у 
кінцевих результатах ро
боти.

Розповідає
А. Г. ЛИСЕНКО, 
голова правління 

колгоспу 
«Дружба»:

— Після опублікування 
в «Молодому комунарі» 

хунками. 90 процентів мо
лока, тобто 2250 кілогра
мів від кожної корови, 
сім'я зобов язується про
дати колгоспові по 30 ко
пійок. Отже, лише зо мо- 
поко надійде 6 тисяч 750 
карбованців і натурою за
лишиться його 2500 кіло
грамів. За бажанням лиш
ки теж можна продати, 
Ще й за кожне теля, ви
рощене до двадцятиден- 
ного віку, нараховувати
меться по 31 карбованцю - 
50 копійок.

Звичайно, частина кош
тів піде на оплату кормів: 
сіна, соломи, силосу, зе
леної маси, концентратів, 
що виділяє колгосп у роз
мірах, передбачених до
говором. Відпускаються 
вони за реалізаційними ці
нами.

Які ж вигоди колгоспові 
від сімейного підряду?

Насамперед, розв’язує
ться проблема трудових 
ресурсів. Адже до участі у 
виробництві молока і м’я
са залучаються пенсіоне
ри, домогосподарки, шко
лярі, працездатні члени 
сімей, що, працюючи на ін
ших ділянках колгоспного 
виробництва, в установах, 
організаціях, на підприєм
ствах, мають можливість 
приділяти кілька годин 
підсобному господарству. 
А кращий догляд за х’удо-' 
бою сприятиме підвищен
ню її продуктивності, зни
женню собівартості одер
жуваної продукції. Доб
рим стимулом стане і 
більш раціональне вико
ристання таких джерел 
зміцнення кормової бази, 
як відходи підсобного гос
подарства. Що це так — 
свідчить приклад працьо? 
питої сім’ї Робейків.

В. ОСТРОВЕРХОВА, 
громадський корес

пондент «Молодого ко
мунара».

Новгородківсьний 
район. 

анкети-талона до госпо
дарства звернулося кіль
ка молодих сімей з про
ханням надати житло і 
підписати договір на під
ряд. Дехто, як Катерина 
ІТінзул з Онуфріївни, вже 
побували у Калинівці, ма
ли змогу на власні очі по
бачити, що нова форма 
господарювання охоплює 
все ширші верстви насе
лення.

Скажімо, нині 24 чоло
віки вирощують свиней, 
53 — молодняк ВРХ, 41— 
корів.

Є серед тих, хто відразу 
повірив у перспективність 
сімейного підряду, і моло
ді хлібороби — Олексій 
Дергачов, який вирощує 
5 свиней і 4 бички, Мико
ла Коробко (10 корів). 
Підтримали нову справу і 
молоді спеціалісти Вален
тин Решетников і Людми
ла Тимошенко.

Нині для всіх, хто бере 
па вирощування молодняк 
ВРХ і свиней, колгоспна 
будівельна бригада зво
дить тимчасові приміщен
ня. Відповідно, учасникам 
сімейного підряду нада
ються високоякісні корми 
для годівлі тварин, виді
ляються додаткові земель
ні угіддя.

З точки зору 

продовжу- 
відповіді

І

читачів
До редакції 

ють надходити 
на анкету-талон, опубліко
вану в нашій газеті 13 січ
ня і 12 лютого ц. р. Про
понуємо вашій увазі кіль
ка з них.

* « »
Мені 38 років, 17 з них 

працюю гірником на шах
ті «Вербо.чозівська». Хлі
боробський труд мене при
ваблює давно. Тому, про
читавши апкету-талон і 
порадившись з дружиною 
та дочкою, вирішив на
діслати заявку. Згоден пе
реселитися в одне з сіл Кі
ровоградського району, 
працювати механізатором 
і брати участь в сімейно
му підряді.

Ю. КОЛЕНКО, 
емт Димитрово 
Олександрійського 
району.

» * *
Хотіла б жити в Калинів

ці Кіровоградського ра
йону. працювати дояркою 
в місцевому колгоспі. З 
професією добре знайома, 
адже багато років віддала 
цін справі Думаю, що 
змогла б взяти на виро
щування 8-Ю нетелей чи 
кбрів-первісток. Але за 
умови, звичайно, що кол
госп надасть приміщення, 
чітко виконуватиме інші 
пункти договірних зобо
в'язань: продаватиме кор
ми, без зволікань прийма
тиме вироблену продукцію.

Г. ПОЛЬОВА.
с. Зелений Гай 
Долинського району.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Для 
тих, хто вирішив укласти 
сімейний підрядний договір 
і переїхати н село для по
стійного мешкання, нази
ваємо населені пункти Кі
ровоградського району, 
де виділяється житло: Ов- 
сяниківка, Калинівка, Ве- 
селівка.

Заявки надсилайте на 
адресу редакції: 316050. 
МПС м. КІРОВОГРАД, 
пул.- ЛУНАЧАРСЬКОГО 
36.

НАШ 
ДЕЛЕГАТ

З делегатом XX з’їзду 
ВЛКСМ Наталією Крижа- 
новською, шліфувальни
цею Світловодського ком
бінату твердих сплавів і 
тугоплавких металів, я зу
стрівся одного морозного 
вечора у неї вдома. По- 
домашньому щира, усміх
нена, привітно зустріла 
Наталія гостя. Вона разом 
з п'ятирічним сином Мак
симом готувала вечерю 
для егм’ї.

На Світловодський ком
бінат твердих сплавів і 
тугоплавких металів На
талія прийшла у 1983 році 
за прикладом матері, яка 
працює на цьому ж ком
бінаті. Енергійну, працьо
виту дівчину примітили 
члени колективу комсо
мольсько - молодіжного 
цеху № 2 і обрали її чле
ном комітету комсомолу 
цеху, доручивши вести 
фізкультурно-спортивну і 
культурно-масову роботу. 
Зі своїми обов’язками 
Наталія справляється від
мінно, особливо їй вдава
лось легко вести за со
бою всіх любителів спор
ту, адже вона прийшла на 
комбінат із першим до
рослим розрядом по лег
кій атлетиці. А згодом її 
обрали членом комітету 
комсомолу комбінату. Тут 
на неї покладено ще від- 
повілальнішу ділянку ро

Наталія КРУП’ЯК. яку ви бачите на цьому знімку, 
працює дояркою в колгоспі імені Тельмана Компані- 
ївського району. Торік молода трудівниця надоїла 
від кожної корови своєї групи по 3873 кілоірами мо
лока, ставши одним з переможців районного змаган
ня доярок.

Нещодавно комуністи господарства прийняли На
талію кандидатом у члени КПРС. На зборах вона 
дала слово впоратися з планом двох роктя п'ятиріч
ки до 70-ої річниці Великого Жовтня

Фото Я. МИРГОРОДСЬКОГО.

боти із неспілковою мо
лоддю і шефську роботу 
у середній школі № 5.

Приємно спостерігати 
за Наталією, коли вона 
працює на своє/иу заточ
ному станку, — жодного 
зайвого руху, впевнена і 
швидка.

Планове завдання по 
випуску готової продукції 
наш делегат виконує на 
110—120 процентів, а 
бригада члена ВЛКСМ 
Леоніда Бернера, яка пра
цює під девізом: «Темп, 
якість і бережливість» 
(Наталя теж працює тут), 
план першого місяця дру
гого року дванадцятої 
п ятирічки виконала на 
123 проценти. Бригада 
стала переможцем соціа
лістичного змагання цеху,

«їй до всього діло», —- 
говорять про Наташу то
вариші по роботі, вона не 
боїться ставити питання 
про кількість і якість про
дукції, що випускається, 
завжди перша в спортив
них змаганнях, постійно 
вирішує в профкомі пи
тання допомоги підшеф
ним.

О. РІЗНИЧУК, 
апаратник Світповод- 
ського заводу чистих 
металів імені 50-річчя 
СРСР.

Л «ПЕРСПЕКТИВА» -? 
ДЛЯ УЧНІВ СПТУ -з 
2 СТОР.

@ КОМУ ЗАГРОЖУ
ЮТЬ «ВІДЕО-ПЕРШІНГИ»? 
- З СТОР.
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РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ МІСЯЧНИК
ПРОФТЕХОСВІТИ

РОЗПОВІДАЄМО ПРО СЕБЕ

З комсомольськими
путівками-в УЧИЛИЩЕ

І

У системі профтехосвіти області працюють 28 проф
техучилищ, 4 їх філіали і одне відомче. Майже 17 
тисяч молодих людей набувають тут понад 100 різ
них спеціальностей.

Сьогодні в комсомольських організаціях груп про
ходять збори по обговоренню матеріалів XX з’їзду 
ЛКСМУ, зустрічі з делегатами. Намічаються зміни 
в роботі. Так комітети комсомолу Голованівського 
СПТУ № 38, Гайворонського СГІТУ № 35, Олександ
рійського СПТУ № 33 давно вже виділили в своїй 
роботі один з основних напрямків — організацію до
звілля. Комітет комсомолу Кіровоградського СПТУ 
№ 6 багато уваги приділяє військово-патріотичному 
вихованню. В Капітаиівському СПТУ № 10, Знам'ян- 
ському СПТУ № 3 особлива увага звертається на ви
ховну роботу в гуртожитках.

Повсякденної уваги потребує організація навчально- 
виховного процесу в світлі рішень реформи школи. 
У даний час тут є чимало недоліків і упущень. Один 
із головних недоліків — дуже слабка о'пора на учнів
ське самоврядування, заорганізованість. А в резуль
таті педколективи стають неспроможними задоволь
нити потребу учнів в активній діяльності і тоді роб
лять це самі, своїми далеко не кращими методами. 
Нам потрібно змінити ставлення до учнівського са
моврядування. підняти роль комсомольських і проф
спілкових організацій, забезпечити підбір до складу 
учнівського активу авторитетних і активних юнаків 
та дівчат.

Саме такі риси, як ініціативність та самодіяльність 
учнівської молоді, потрібно використати при прове
денні місячника профтехосвіти, який уже традиційно 
проводиться в нашій країні з 15 березня по 15 квітня.

У ці дні будуть працювати виставки технічної та 
декоративно-прикладної творчості, конкурси профе
сійної майстерності, прозвітують гуртки художньої 
самодіяльності, пР°йДуть спортивні змагання, вечори 
трудової слави та інші заходи. У райцентрах та міс
тах відбудуться зустрічі випускників шкіл, що вияви
ли бажання продовясити навчання в профтехучили
щах, з кращими комсомольцями району, міста, деле
гатами XXV з'їзду ЛКСМ України.

Юнаки та дівчата, які прийдуть на навчання за 
комсомольськими путівками, зараховуються до учи
лища в першу чергу па професію, вказану в путівці. 
І при розподілі на навчальну практику, а також на 
роботу, керівниціво училища спільно з комітетом 
комсомолу повинні враховувати побажання цих уч
нів. Відповідно вони повинні бути прикладом в на
вчанні і праці, бути активними в громадському житті 
училища.

Місячник допоможе загострити увагу на вже визна
чених проблемах і поставити нові завдання. Адже як 
і скрізь, у системі профтехосвіти відбувається пере
будова.

О АЖЛИВОЮ умовою 
*•* поліпшення кваліфі
кації робітників у системі 
професійно-технічної ос
віти є навчання учнів бри
гадним формам організа
ції і стимулювання праці.

Вже протягом кількох 
років у СПТУ № 6 облас
ного центру ведеться ро
бота по впровадженню 
бригад в навчально-вихов
ний процес у всіх учбо
вих групах. Помітні успіхи 
у цьому спостерігаються, 
насамперед, у групі N° 7 
(майстер виробничого на
вчання П. Т. Тюпа, ком
сорг І. Аленко, проф
групорг А. Гульдас). 
Впровадження бригадної 
форми починається з пер
ших днів перебування в 
училищі, Учні розподіля
ються по бригадах з чи
сельністю 5—6 чоловік. У 
групі формується 4—5

БРИГАДНИЙ ПІДРЯД... В СПТУ
бригад на добровільних 
умовах.

Після формування скла
ду бригад із числа учас
ників обирається брига
дир. На підставі типового 
«Положення про бригаду 
в училищі розроблені 
функціональні обов'язки 
бригадира.

Приступаючи до робо
ти, бригада бере на себе 
такі основні обов’язки:

виконання вимог внут
рішнього розпорядку, сто
процентне відвідування, 
хороша успішність, участь 
у суспільному житті, ви
конання робіт в установ
лені строки, їх висока 
якість, дотримання правил 
охороні: праці, хороший 
санітарний стан майсте-

рень і учбових кабінетів, 
регулярне проведення по- 
літінформацій тощо.

Виходячи із перелічених 
основних обов’язків, роз
роблені критерії оцінки 
діяльності кожного члена 
колективу і бригади в ці
лому. Питанням підбиття 
підсумків займається ра
да бригадирів, командир 
групи, комсорг, проф- 
групорг і бригадири. Ос
новним документом брига
ди є паспорт, куди бри
гадири щодня вносять да
ні про діяльність кожного 
члена бригади або колек
тиву в цілому і здають 
майстру виробничого об - 
єднання. Так визначається 
й коефіцієнт 
участі.

Основне завдання при 
впровадженні бригадної 
форми організації праці 
учнів ми вбачаємо у ви
хованні в них почуття обо
в’язку, відповідальності пе
ред колективом, розуміння 
і виконання завдань, по
ставлених перед колекти
вом бригади і всією гру
пою. .Впровадження цієї 
форми дасть можливість 
залучити весь колектив 
групи до активного су
спільного життя, тобто до 
вдумливого керівництва і 
сумлінного виконання обо
в’язків.

трудової

язків.
Є. «ЛОВЕЦЬКА, 

секретар комсомоль
ської організації СПТУ 
№ 6.

м. Кіровоград.

Л. ШДТНА, 
завідуюча сектором по роботі з учнівською 
молоддю профтехосвіти обкому ЛКСМУ.

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

Просимо вважати
гострим сигналом

■'У' ОТІЛОСЯ б розпочати 
нашого листа з розпо

віді про вечір, присвяче
ний 8 Березня. Добре бу
ло підготовлено і прове
дено свято. Та це треба 
побачити, щоб зрозумі
ти — вміємо змістовно 
відпочити. У нас традицій
но проходять посвячення 
у резерв робітничого кла
су, конкурси художньої 
самодіяльності, «Кращий 
за професією», «Нумо, 
дівчата!» тощо. Але якою 
ціною все це нам обходи
ться? (Слово «ціна» вжито 
у прямому значенні). Ни
нішній вечір, наприклад, 
коштував 350 карбованців. 
Це лише оренда залу, і 
так щоразу.

Ці наші біди через те, що 
не маємо свого актового 
залу, та й спортивного. 
Відверто кажучи, навіть 
засідання комітету комсо
молу ніде провести. Рані
ше наше СПТУ № 15 ко
ристувалося послугами 
клубу держторгівлі. Хоч і 
маленький зал там, але 
групи по черзі могли про
водити вечори, коннурси. 
Тепер клуб в аварійному 
стані.

Знаємо, що це питання 
наш секретар комітету 
комсомолу Н, Шевченко

піднімала і на районній, і 
на міській комсомольській 
конференціях. Ще на по
чатку навчального року 
якось вона сказала, що 
на нараді другий секре
тар Ленінського райкому 
партії Т. І. Валькова по
обіцяла: «Буде вам зал». 
А конкретно — актовий 
зал обласного управління 
торгівлі, що знаходиться 
у приміщенні УТО «Кіро
воград». Пам’ятаємо, як 
ми раділи тій звістці. Ад
же в будівництві того 
залу брали участь і наші 
учні. Тоді їх заохочували, 
що буде цей зал їхнім 
теж. Обіцяли, обіцяли, 
але, будемо відвертими, 
ніхто з нас навіть не ба
чив, який же він. Кажуть, 
гарний.

Наше СПТУ № 15 вважа
ється дуже відсталим що
до матеріальної бази. 
Знасмо, що в жодному учи
лищі області нема таких 
складних умов, як у нас. 
Ну ось, посудіть самі. Наш 
навчальний корпус ремон
тують уже три рони. А ми 
У приймах у вечірньої 
школи. І тут ДОВОДИТЬСЯ 
орендувати приміщення. То 
Що ж у нас тоді своє? Хіба 
оті три товсті папни, 
які ми бачили у директора

НАША «БАРКЕНТИНА»
У нашому училищі вже 

протягом кількох років 
працює агітаційно-худож
ній театр «Баркентина». 
Організувала його і весь 
час незмінно очолює Світ
лана Георгіївна Акимова. 
У театрі 65 учнів ПТУ, се
редніх шкіл №№ 3, 10, а 
також випускники, 
працюють на 
підприємстві.

На сьогодні 
арі колективу 
грами: на профорієнтацій
ну тематику, «Лікуємо смі
хом» та «Бажаємо успіху». 
Про престиж театру свід
чить також і —■ -------
що стати його 
може далеко 
Існує конкурс, 
тивних учасників — Олег 
Олянчиков, Анна Бородай, 
Ірина Штилева, Михайло 
Поляков, Світлана Ковтун, 
Світлана. Баленська та ін
ші.

Кожна програма колек
тиву — своєрідна вистава. 
Звучать мелодикламація, 
речитатив, вірші, триває

які 
базовому

в реперту- 
три про-

той факт, 
учасником 
не кожен. 

Серед ак-

зміна костюмів, музично
го та світлового оформ
лення — усе це сприяє 
кращому сприйманню ідеї, 
вирізняє зміст. Хоч на сце
ні одночасно кілька десят
ків чоловік, роль кожного 
виразна, дохідлива. Це, 
очевидно, також формує 
високу думку глядачів про 
виступи.

Минулого року наш те
атр захистив звання на
родного, а вже з почат
ком 1987-го став лауреа
том республіканського 
конкурсу у Ворошиловгра- 
ді. Тепер театр братиме 
активну участь у місячни
ку профтехосвіти. Зі звіт
ними концертами учасни
ки «Баркентини» виступа
тимуть перед випускника
ми шкіл району та міста, 
які виявили бажання про
довжити навчання в 
шому СПТУ № 5.

О. ВЛАСЮК, 
секретар комітету 
комсомолу Світло- 
водського СПТУ № 5.

на-

— наш 
в цім» —

«Гуртожиток 
дім, а нам жити 
часто згадують наші учні. 
Після навчання в учили
щі значну частину дня 
вони перебувають у гур
тожитку. Дирекція і весь 
колектив СГІТУ № 10 до-

ГУРТОЖИТОК —
НАШ ДІМ

І ВЕЧОРНИЦІ,
КІНОІ

кладають якомога більше 
зусиль, щоб цей час був 
не просто перебуванням.

У гуртожитку працює 
рада бібліотеки, яку очо
лює бібліотекар Д. М. Па. • 
шолок із учнями ІО. Ман- 
зою, О. Гуровою, Л. По
гребняк. Проте найцікаві
ше проходить наше до
звілля. Тут і «Клуб моло
дої господарки», «Клуб 
вихідного дня», «Україн
ські вечорниці», ряд тема
тичних вечорів.

При гуртожитку працює 
рада гуртожитку, яку очо-

лює старшин вихователь 
Є. П. Корніенко. Щоп'ятнн 
ці відбуваються засідання 
ради разом з членами ко
мітету комсомолу, де ста
рости звітують про про
ведену роботу. Щоденно 
вранці і ввечері переві
ряється санітарний стан, 
зайнятість учнів при са
мопідготовці. З охотою цю 
роботу ведуть учні Л. Су 
хина. Г. Лиса, 10. Чайков- 
ський. С. Швець. В. Рож 
кос. Значну увагу комі 
тет комсомолу, рада гур 
тожитку, санітарно-побуто 
ва комісія приділяють ве
денню екрану санітарного 
стану кімнат.

На високому рівні у 
нашому училищі гласність 
роботи. Щовечора пра
цює радіогазета, до кож 
ного свята і знаменної по
дії випускаються стінга
зети. І якщо поглянути на 
всю пашу роботу через 
призму самоврядування, 
то варто сказати, що 
зробити життя учнів ціка
вим і змістовним не мож
ливо без активної участі 
самих учнів.

Ю. КРАВЧЕНКО, 
викладач Капітанів- 
ського СПТУ № 10.

Новомиргородський 
район.

нашого училища. То все 
листування з організація
ми, які нам ремонтують, 
обіцяють І обіцяють...

Вихід зі становища зна
йти можна. От, напри
клад, у приміщенні, де 
знаходиться наше учили
ще, другий поверх відве
дено для житлових кім
нат. Але для житла вони 
зовсім не пристосовані. 
А який би прекрасний ак
товий зал можна було б 
обладнати на другому по
версі. Стеля там висока— 
понад 4 метри. Та й для 
спортивного залу там міс
це є, і засідання коміте
ту комсомолу не треба 
було б під драбиною про
водити. Можна було б цю 
справу «провернути» під 
час ремонту. Жителів пе
реселити. Ніби ж усе 
так зрозуміло і просто. 
То чому нам ніхто не хо
че допомогти? Замість то
го — лише непотрібне 
листування.

Нам би дуже хотілося 
побачити у себе в гостях 
представників міськвикон
кому. Повірте, ми б були 
хорошими екскурсовода
ми і обов’язково б пове
ли їх оглянути і другий 
поверх приміщення, в 
якому знаходиться наше 
училище.
Група учнів СПТУ № 15, 
які з нетерпінням че
кають закінчення ре
монту.

м. Кіровоград.

М. Знам янка. Фото 3. ВІТОХІНА

ці хлопці і дівчата навчаються V Знам'яи<-._и -----------
працівники залізничного транспорту О БРипауГУ, СПту № 12. Вони «айКїгтш

ФРАЗИ
В ЗАПИСНИЧОК

Треба багато вчитися 
щоб усвідомити, ЩО знаєш 
мяло,

Мішель МОНТЕНЬ.
Не досить уміти працюва

ти, треба що працювати. 
Не досить працювати, тре- 
оа ще вміти працювати.

Габріель ЛАУБ

У того, хто нічого не по- ннкф3аВЖДИ багато пом‘£

Лев ТОЛСТОЙ.
..Лто вгатив почуття г\’- 
?ЖюНа Т0ГО

Народний вислів.
Торжество розуму В то- 

*іу * полягає- щоб ужива- 
Т"ся з людьми, які не мають його.
Франсуа-Марі ВОЛЬТЕР.

Уміння дивуватися —' 
ознака талановитої людини.

*
помічають

ні .ТВ™ Уааг-У. Невір.

* *
Твпї^ті* ДРУЗІ иимі-асииіо 
на «“Я!? 1 звертають

, • умиту
им?яьЗІ помічають твої 
них0^«11"- 1 звертають на 
них Увагу інших.

* * *
ленькн»СИМ думк«м ‘ в ма- Місцеігі голові знайдеться

* * *
„ОД1ІЄ «СЬОГОДНІ» 
двох «завтра».

(!з «Книги веселої 
мудрості»).

варте

л
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хто ми ЗА МИРІ

ДАСТЬ
ШАНС?

пасивного відчаю, 
моральна сила його 
саме в тому, щоб 

спосіб

Дехто знаходить філософ

ський зміст й у фразі «Хо-

чеш миру — готуйся до вій

ни», Але прогресивне люд

ство твердо переконане в

єдино правильній стратегії

4F мирної боротьби за мир. І

ти, мій сучаснику, напевне

не уявляєш життя за тако-

го мілітаризованого спо-

кою. Тому ти гарно тру-

дишся, учишся або вчиш

інших думати й чинити так,

а не інакше. Бо інакше й

не буде, інакше буде без

майбутнього. Без шансів.

Голодовку, якою амери
канський астрофізик Чарльз 
Хайдер ось уже майже 
шість місяців протестує 
проти нарощування гонки 
озброєнь з боку офіційного 
Вашінгтона, не назовет

актом 
Висока 
вчинку 
принаймні у такий 
від імені багатьох співвіт
чизників та мешканців ін
ших регіонів земної кулі 
спонукати адміністрацію Бі
лого дому не 
тяжчі злочини 
ством.

Комсомольці - випускники 
дев’ятої середньої школи 
обласного центру, зібравши 
470 підписів учнів своєї 
школи, до Сполучених Шта
тів Америки надіслали два 
листи. У першому, па ім’я 
мужнього борця за 
Ч. Хайдера, містяться 
лум’яні слова підтримки 
захоплення його вчинком,а 
в другому, особисто пре
зидентові США Р. Рейга
ну, — вимога припинити 

. сприяння повільній смерті 
вченого. Школярі прагнуть 
зробити все можливе, щоб 

1 вберегти не лише життя 
Ч, Хайдера, але й всіх на
ших сучасників, кому за
грожує смерть, страшніша 
голодної. Від імені спілчан 
своєї школи вони заклика
ли комсомольців області 
підтримати їх в цій акції 
протесту.

З пошти

Місячник закінчено
З стор.

йти на ще 
перед люд-

мир 
по-

і

Наш нор.

робота продовжується
Чимало листів надійшло 

до редакції під час прове
дення місячника оборонно- 
масової роботи. Численні 
кореспонденти газети роз
повідали про військово- 
патріотичні акції, які від
булися у виробничих під
приємствах, колгоспах, уч
бових закладах.

«Цього вечора у Воло- 
димирівськін середній шко
лі Кіровоградського ра
йону було багатолюдно. 
Комсомольці села, числен
ні гості стали свідками ці
кавих змагань «Нумо, хлоп
ці!», присвячених в9-й річ
ниці Радянської Армії, — 
розповідає М. Жарун. — Ці
каво пройшов конкурс 
стройової пісні, в якому 
відзначилися хлопці з кол
госпу імені Петровського. 
Оцінювало змагання ком
петентне жюрі, до складу 
якого увійшли ветерани 
Великої Вітчизняної війни 
В. О. Ковтун. М. О. Якимен- 
ко разом з А. Моргулем, 
який недавно виконував 
інтернаціональний обо
в’язок у складі обмежено
го. контингенту радян
ських військ в Демокра
тичній Республіці Афгані
стан. Подібні змагання 
сприяють кращій підго
товці молоді до священно
го обов’язку — захисту 
Батьківщини».

М. Чуб з села Перегонів-

У

день 
ві
за-

ки Голованівського райо
ну повідомив про масові 
лижні змагання молоді 
допризовного віку. їх ор
ганізували вчителі фізви- 
ховання Василь Троц та 
Олександр Коломоєць. 
Більшість учасників лиж
ного пробігу здали норми 
комплексу ГПО.

В житті кожної людини 
є події, які не губляться 
в пам’яті навіть з часом. 
Мешканці Олександрівни 
відносять до них 
визволення міста від 
мецько-фашистськнх
гарбннків. Тому так тепло 
приймали вони воїнів-ве- 
теранів 694 гвардійської 
Червонопрапорної Звени
городської стрілецької ди
візії, які через сорок три 
роки прибули до Олек
сандрівни з різних куточ
ків Радянського Союзу. 
Це А. П. Вержановськнн 
з Умані, М. Ф. Баркар та 
І. М. Шнян з Миколаєва, 
М. О Власенко з Харкова, 
І. П, Артеменко зі Світло- 
водська та інші.

«Одна з таких зустрічей 
відбулася в нашій школі,—

розповідає у своєму листі 
юнкор Олександрівської 
середньої школи № 1
Л. Охріменко. — Усі при
сутні, затамувавши по
дих, слухали спогади ве
теранів, переносячись ра
зом з ними до грізних ро
ків Великої Вітчизняної. 
Від Імені учнів школи до 
колишніх визволителів 
міста звернувся десяти
класник Ю. Юрченко. Він 
запевнив ветеранів, іцо 
школярі з гідністю будуть 
нести естафету їхнього 
подвигу, боротимуться за 
справу миру».

Добре підготувалися та 
провели місячник у Зна- 
м'янському-районі.

Голова ради гуртожит
ку Дмитрівського СПТУ- 

39 В. Касьянов та члени 
ради гуртожитку С. Не- 
клеса, в. Богаченко та 
Ю. Гуртовий надіслали до 
редакції листа, в якому 
розповіли про зустрічі з 
ветеранами війни та праці. 
Персональний пенсіонер, 
відмінник народної освіти, 
член військово-патріотич
ного клубу «Іскровець» 
А. 1. Коваленко став ба
жаним гостем вечора-від- 
почннку «Ветерани війни 
і воїнн-інтернаціоналісти 
живуть поруч з нами». 
Сюди він прийшов разом 
з М. Павленком, учнем 
групи бджолярів, який ви
конував інтернаціональ
ний обов’язок в Афгані
стані.

Спогади, розповіді, від
повіді на запитання...

«Різних за віком людей 
об’єднала велика любов

до рідної Батьківщини,— 
пишуть учні, Є в кого вчи
тися нам, молодому поко
лінню».

В. Нужний зі Знам’янки 
розповів про змагання 
«Мальчиш-Кибальчиш», в .1 
яких взяли участь ...... —
класники міської 
ньої школи № 
години пролетіли, 
мить, 
була 
тапся всім І ярмарок 
лідарності. Кожний учень 
приніс до школи свої най
кращі вироби. Плакати, 
вишиванки, картини, ма
кети військової техніки, 
чеканки на військово-пат
ріотичну тематику. Піонери 
перерахували до Фонду 
миру близько 70 карбо
ванців. Ігри, конкурси, 
спортивні змагання. Саме j 
в них кується характер, в 
основі якого чудова риса— 
мужність.

Ветеран Великої Вітчиз
няної війни В. П. Боргує!» 
вважає, що підготовка но
вого поповнення для Ра
дянської Армії—справа не 
менш важлива, ніж сама 
служба у Збройних Силах. 
Головний громадянський 
обов’язок лїодей старшого 
покоління — військово- 
патріотичне та трудове 
виховання молоді, її мо
ральна загартованість. Пе
ремагає і стає героєм - 
тільки той, хто не боїться 
труднощів, хто сміливість 
та мужність поєднує з ви
сокою майстерністю, хто у 
важкий час іспитів гото
вий з честю викопати свій 
обов'язок.

Відділ військово-пат
ріотичного виховання.

в !шести- 
серед-

3. Дві 
немов 

настільки цікавою , 
програма. Запам'я- 

со-

і

Книга вчить
Клуб любителів політич

ної книги, що працює при 
кабінеті політосвіти Ле
нінського рамному Ком
партії України м. Кірово
града, заявив про себе як 
діяльне формування у спра
ві пропаганди суспільно-по
літичної книги, творчості 
радянських письменників.

Щойно відбулося черго
ве заняття клубу. Перед 
книголюбами з лекцією 
«Громадянські аспекти в 
українській радянській 
поезії» виступила доцент 
Кіровоградського педін
ституту С. Г. Барабаш. 
Про творчість П. Г. Тичи
ни як співця Великого 
Жовтня розповів лек
тор міської організації То
вариства книголюбів В. І. 
Каюков.

Працівники бібліотеки 
імені Крупської організу
вали в кабінеті політосві
ти виставку літератури 
«Співці Радянської Віт
чизни».

т. котович, 
відповідальний секре
тар міської організа
ції Товариства книго- 

дг пюбів.
м. Кіровоград.

А. 
на 

ре-

— Тьотю, там непоря
док! — в один голос закри
чали школярі до чергової,— 
Рейка ось так лежить...

Морозної пори п'ятиклас
ник Олег Онойко й семиклас
ник Олексій Вороній повер- 
верталися лі школи. Ішли 
неподалік келії магістралі 
Москва Одеса. 1 раптом 
один з них помітно розрив 
залізничного полотна. А що. 
як поїзд? Тоді й побігли до 
будочки обабіч переїзду, до 
чергової — на зміні саме 
була Валентина Ведіна. Три
вожний сигнал у ту ж мить 
полетів до чергового по 
станції. Той негайно пере
крив перегін Виска — Вой- 
нівка, терміново оповістив 
шляхового майстра П. 
Стадника. Незабаром 
місці вже працювала 
монтна бригада. Досить ско
ро несправність було лікві
довано.

А одного ранку незаба
ром по тому до господарів- 
школярів Маловиеківської 
СШ № 3 прийшли гості. Усі 
разом в урочистій тиші слу
хали наказ начальника де
в’ятої Шевченківської діль- 
ниці Одеської залізниці про 
схвалення вчинку їхніх то
варишів — Олега і Олексія. 
Цінні подарунки — Іменні 
годинники — їм вручив по
чесний залізничник СРСР, 
кавалер ордена Трудового 
Червоного Прапора. член 
КПРС П. А. Стадник.

В. ЩЕРБАК.
м. Мала Виска.

,91 СІЧНЯ минулого року 
о ■* крилатий лайнер

ЯК-40, який слідував рей
сом N2 121 за маршрутом 
Київ — Кіровоград, підняв
ся у повітря і взяв визна
чений курс. Пасажири зай
малися своїми справами: 
хто гортав цікавий жур
нал, хто розмовляв із сусі
дом, а хтось, відкинувшись 
на спинку зручного крісла, 
просто дрімав. Мабуть, че
рез те мало хто звернув 
увагу на єдине вільне місце 
в салоні літака, хоча квиток 
на нього було продано в 
касі.

З протоколу вилучення: 
«Старший оперуповнова- 

жений за доглядом майор 
міліції Грионьов у присут
ності свідків вилучив при 
огляді багажу пасажира 
рейсу № і21 Дмитра Б., 1969 
року народження, мешкан
ця міста Кіровограда, учня 
кооперативного технікуму, 
одинадцять відеокасет за
кордонного виробництва з 

І фільмами «Хрещений бать- 
I но», «Самотній вовк», 
І «Стрільба по живих міше- 
’ нях», «Рембо-І», «Роккі-ІІІ», 

«Клас-84»...
Багатьом читачам ці наз

ви мало про що говорять.
А один з пентагонівських 

генералів, між іншим, вва
жає, що подібні відеофіль- 
ми не менш важливі, ніж 
розміщення в Європі ядер
них ракет «Перщінг-Н». 
Тільки, на відміну від «Рок
кі», «Першінги» несуть кон
тиненту загрозу аж ніяк не 
бутафорської крові, яка 
проливається на екрані ві- 
деомагнітофоза.

Останнім часом ім’я гол- 
лівудської зірки Сільзестра 
Сталлоне все більше попу
ляризує західна пропаган
да. Мабуть, і через те, що 
в житті, як і на екрані, він— 
переконаний антикомуніст. 
Перші кадри невинного зов
ні «спортивного» фільму 
«Роккі» про професійного 
боксера Роккі Белбоа до
водять це. Дві боксерські 
рукавички гупають одна об 
одну. Тільки чомусь одну з 
них прикрашає американ
ський прапор, а іншу — 
серп і молот. Радянська ру
кавичка погрозливо набли
жається до американської і 
наносить удар. На весь ек
ран бризкає кров.

За задумом фільму Рок
кі — абсолютний чемпіон 
світу — безжалісно пере
магає на своєму шляху 
усіх суперників. Чорних, 
«кольорових»... Неперемож
ним залишається лише Іван 
Драго — російський гігант, 

показаний американцям 
«боксерською машиною», 
олімпійським монстром-чем- 
піоном з кровожерливими 
очима.

Суперник американця з'яв
ляється на екрані в екіпі
ровці капітана Радянської 
Армії, що повинно викли
кати антипатію глядача. У 
фільмі показано два по

єдинки. Перший відбуває
ться у відомому готелі 
«Гранд» у Лас-Вегасі, ін
ший — у Москві. Проте у 
всій цій відеоотруті справж
нє лише одне — Гімн Ра
дянського Союзу та відвер
та ненависть до всього 
радянського.

Матч за звання абсолют
ного чемпіона світу продю
сери компанії «Юнайтед ар
тисте» відобразили як по
єдинок «самотнього амери
канця» з величезною «Ім
перією диявола», тобто з 
ненависною декому за 
океаном соціалістичною 
державою. Переміг, звичай
но, американець. В Голлі
вуді іншого фіналу бути 
не може.

Фільм «Роккі», незва
жаючи на виняткову жор
стокість, в Сполучених Шта
тах здобув дозвіл для де
монстрування дітям. Так 
рейганівська адміністрація 
промиває мозок підростаю
чому поколінню своєї краї
ни, спрямовуючи його про
ти Радянського Союзу.

І ось деякі «любителі», 
бажаючи ласувати брудною 
продукцією західного ви
робництва, зачиняються за 
семи замками о квартирі, 
побудованій для них робо
чими руками радянських 
людей. Вмикають відеомаг- 
нітофон і, наче губка, по
чинають вбирати в себе ан- 

тирадянські помиї, чужі їм 
з раннього дитинства. А за 
стіною будинку з екрана 
телевізора, біля якого зі
бралася сім'я після трудо
вого дня, щиро посміхає
ться Саманта Сміт — «ма
ленький посол миру», як 
назвали її в нашій країні. 
Пригадується, з яким щи
рим захопленням амери
канська дівчинка перегля

дала радянські кінофільми, 
зустрічаючи в них те ж са
ме, що оточувало її перед 
входом до кінотеатру.

З пояснень затриманого 
Дмитра Б.:

«...Близьно року тому л 
дізнаося, що в Києві можна 
придбати відеокасети з ці
кавими сюжетами. Перегля
дати фільми можна з екра
на телевізора, обладнаного 
спеціальною приставкою. 
Приставни поки що в мене 
немає, але я хочу її при
дбати.

За ножну відеокасету я 
заплатив по 120 нарбован- 
ців».

«Цікаві сюжети» голлівуд- 
ського кіноринку поступово 
захоплюють інші капіталіс
тичні країни. Про це свід
чить статистика. Нині «рем- 
бо» та «роккіманія», яка 
вже грунтовно окупувала 
Сполучені Штати, струм
ками розтікається по Захід
ній Європі. Однак верхово
дам відеобізнесу зовсім не 
З руки, що без цієї «куль
тури» якось обходяться 
мільйони молодих людей, 
в першу чергу — далі на 
Схід. Тому й трансформує
ться широкоформатна от
рута на вузеньку відеоплів- 
ку — найзручніший засіб 
відвертої контрабанди.

Подібна продукція в яс
кравій упаковці із закордон
ним клеймом є одним з ос
новних каналів поширення 
буржуазної ідеології та мо
ралі. І пропаганда ця ве-

деться, головним чином, 
з допомогою аполітичних, 
розважальних підробок 
«масової культури», без
посереднім поширенням 
духовно-моральних стан
дартів буржуазного спосо
бу життя в його типових 
проявах — насильстві, жор
стокості, порнографії, при
ватновласницькому індиві
дуалізмі. Саме такій меті й 

служать відео- 
картини, які «сма
кують» вбивства, 
кровопроли т т я, 
садизм, каніба
лізм, вульгарно- 
цинічні стосунки 
між чоловіком та 
жінкою.
З пояснень гро

мадянина Крейто- 
ра, мешканця міс
та Києва:

«Роздобувши для 
Дмитра касети з 
фільмами «Рем- 
бо-І», «Роккі-ІІІ», 
«Перехрестя Ка- 
сандри» та «Вог
ненна вулиця», по- 
зекомендував «Хре
щеного батька» та 
«Клас-84», тому що

бійки йому можуть набрид
нути. Бажав урізноманітни
ти його програму...».

Правильніше було б ска
зати: «Розтліти мозок у мо
лодої людини, яка ще тіль
ки формується!». Адже ві- 
деоділок, очевидно, розра
ховував на те, що з часом 
його клієнт винесе ці філь
ми на огляд спочатку своїм 
найближчим друзям, потім 
ще комусь. А хто ж, як не 
молодь, так гостро реагує 
на все запропоноване?

З «Висновків, зроблених 
по звукових відеофільмах 
закордонного виробництва, 
вилучених 21 січня 1986 ро
ку у мешканця м. Кірово
града Дмитра Б.», — скла
дених експертами:

«На експертизу було пред
ставлено 25 відеозаписів з 
фільмами та музичними 
шоу. записаних на відеока
сетах. Вони всі переглянуті 
з початку й до кінця, з ме
тою систематизації розподі
лені по групах.

І група. До неї включено 
фільми з політично-шкідли
вої тематики. Тут у спотво
реному вигляді висвітлює
ться радянська дійсність, 
пропагується неонацизм, у 
завуальованій формі сла
виться майбутня перемога у 
війні буржуазного світу над 
соціалістичним.

Фільм «Клас-84». Розпові
дає про складне становлен
ня молоді в оточенні жор
стокості й розпусти. Моло
ді люди стикаються з со
ціальними проблемами капі
талістичного суспільства — 
наркоманією, проституцією, 
сутенерством, вбивствами.

Фільм насичено численними 
епізодами, які пропагують 
ідеологію фашизму та ра
сизму. ■

II група. Фільми-жахи, 
фільми про душевнохворих, 
мапіяків-убивць. Вони про, 
пагують смак до жорстоі 
кості й насильства, оріеН-. 
тують на формування в лю-. 
дині індивідуалізму та его-. 
центризму.

III група фільмів об єдна
ла всі естрадні відеозапи- 
си. Частина з них но песо 
якогось ідеологічного ма
теріалу. інша ж утримує 
елементи низинної еротики. 
Це не відповідає нашому 
естетичному та музичному, 
смаку. Какофонія, істеричні 
крики, розгнуздана поведін
ка — це все елементи мис
тецтва «масової культури», 
які не виховують у радян
ської людини естетики. Во
ни ідейно чужі нашому су
спільству».

Ось якими фільмами ба
жав Крейтор «різноманіти
ти» культурну програму 
свого клієнта.

Необхідно також розста
вити всі крапки над «і», то
му що небажано виставляти 
«бізнесмена» Крейтора, як 
людину, котрій мозок запа
морочили лише гроші. Лю
дина з вищою освітою, на- 
пезне, передбачала ті нега
тивні соціально-психологіч
ні та ідеологічні ’ наслідки, 
які неминуче виникнуть у 
Дмитра після перегляду 
фільмів.

Важливо ще одне. Право 
на кінофільм, як відомо, 
належить підприємству, що 
знімало його. Женевська 
конференція 1952 року охо
роняє авторське право. 
Своєвільне тиражування та 
продаж відеокасет окреми
ми радянськими громадя
нами — відверте порушен
ня важливих міжнародних 
документів. Та жодна з за
кордонних фірм не вимага
ла ще компенсації за пору
шення положень конвенції, 
хоча прізвища багатьох з 
порушників добро відомі— 
хоча б той же «Юнайтед 
артисте». Про крейторів по
відомляють газети, правда 
здебільшого в кримінальній 
хроніці. Цей факт комента
рів не потребує. Адже роз
тління радянської молоді 
там, за океаном, коштує 
набагато більше.

ВІД АВТОРА: Прізвище 
Дмитра не назване. Під час 
розмови зі мною хлопець 
іциро розкаювався у скоєно
му, а ще розповів про те, що 
радіє випадку, який засте
ріг його від подальшого 
падіння.

С. БОНДАРЄВ.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ

14 БЕРЕЗНЯ
ГД ЦТ (і програма)

7.00 — Ранкова зарядка 
Мультфільм. Музика. 7.30— 
Час. 8.05 — Перебудова: до
свід і проблеми Докумен
тальні фільми. 8.45 — Дже
рела. 9.15 — Переможці. Зу
стріч військових медиків.
10.25 — «Поезія». К. Ше 
вельова. 11.10 — Пошуковий 
характер. 11.40 — Зустрічі 
на цілині. Музично - публі
цистична програма. 12.45 — 
Рух без небезпеки. 13.15 — 
«Пісня залишається з люди
ною». Е. Колмановський. Є. 
Євтушенко «Хотят ли рус
ские войны?». 14.00 —
« С п і вд руж н і сть » Тел ежу р 
нал 14.30 — Новини. 14.45— 
«Громадська думка». Обго
ворюємо проект Закону про 
державне підприємство (об'
єднання). 15.40 — До ювілею 
Великого Жовтня «Історії 
немеркнучі рядки». Фільм 
«батько і син» 1 серія. 17.25 
— Жива природа. 18.25 —

1 жартома, і всерйоз. Сати
рична передача. 19.10 —
На запитання телеглядачів 
відповідає академік В. Афа- 
насьєв 19.40 — Новини. 19.45 
«Сімейне коло». Зустріч аме
риканського журналіста Фі- 
ла Донах'ю з радянськими 
сім’ями 20.45 — Народні 
мелодії. 21.00 — Час. 21.40 — 
Фігурне катання Чемпіонат 
світу. Довільний танець. 
22.55 — Новини 23.00 — У 
суботу ввечері. «Хороший 
настрій». Кіноконцерт. По 
закінченні — 00.00 — Шахо
вий випуск. Матч претен
дентів на звання чемпіона 
світу.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 — 
Ритмічна гімнастика. 10.40 — 
«На хвилі дружби». 11.40 — 
Художньо - публіцистичний 
кінофільм «Михайло Ромм». 
Сповідь кінорежисера. 12.55
— --Доброго Всім здоров'я»
13.25 — Музична мозаїка. 
13.45 — Студія «Золотий 
ключик». 15.00 — Суботні 
зустрічі. 16.30 — Компас ту
риста. 17.00 — Виступає ан
самбль «Коробейники». 17.25
— Вперше на екрані УТ
Художній фільм. «Улюбле
нець публіки». 18.45 —
«Скарби музеїв України». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.35 — Сонячні кларнети. 

20.45 — На добраніч, дітиі 
21.00 — Чає. 21.40 — Прем’
єра відеофільму «Чорно
биль: два кольори часу». 
Фільм 2. 22.45 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск.
23.15 — Чемпіонат СРСР З 
футболу. «Шахтар» — «Кай- 
рат». 2 тайм.
А Ц'Г (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Грає «Кантабіле». 8.45 —
Ритмічна гімнастика. 9.15 — 
Ранкова пошта. 9.45 — «До 
таємниць життя». Науково- 
популярний фільм. 10.00 — 
«Через обставини, що скла
лися». «Дорівнює мінус ОДИ
НИЦЯ». 11.00 — Лижний
спорт. Кубок світу. 15 км. 
Чоловіки. 12.45 — Наш сад.
13.15 — Фільм «Дублер по
чинає діяти». 14.40 — В гос
тях у письменника В. Рас- 
нутіна. 15.30 — Мультфільм. 
15.40 —Програма Челябінсь
кої студії телебачення. 16.30 
— Театрн-студії: любителі 
чи професіонали? 17.15 —
«Як стати мільйонером». 
Про комсомольсько-молодіж
ну бригаду шахти «распад- 
ська». 17.45—Спортивна про
грама; лижне двоборстпо. 
Кубок світу. Стрибки з 
трампліна; футбол. Чемпіо
нат СРСР «Дніпро» — «Зе
ніт». 2 тайм: стрибки .у во
ду. Міжнародні змагання 

«Весняні ластівки», футбол. 
Чемпіонат СРСР ЦСКА — 
«Жальгіріс» 2 тайм. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — Час. 21.40 — 
Запрошує телетеатр. Виста
ви Ани'голія Ефроса: О. Пуш
кін «Борис Годунов». 23.15 — 
Новини.

15 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30 — 
Час. 8.00—Шаховий випуск. 
Матч претендентів на зван
ня чемпіона світу. 8.10 —
Грає баяніст А. Дмитрієв.
8.30 — Ритмічна гімнастика.
9.15 — Тиране «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Союзуі 
11.00 — Ранковії пошта.
11.30 — Кіноафіша. 12.15 —
Дитячий гумористичний кі
ножурнал «Єралаш». 12.30— 
Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. 14.00 
Здоров’я. 14.45 — До ювілею 
Великого Жовтня. «Історії 
немеркнучі рядки». ФІЛЬМ 
«Батько і син». 2 серія. 
16.05 — Фігурне катання. 
Чемпіонат світу. Жінки. До-

вільна програма. 17.10 —
Новини. 17.15 — Всесоюзний 
телеконкурс «Товариш піс
ня». 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45—Телефільм 
«Любий Едісон». 20.30 —
На пісенній вулиці. Виступ 
хору російської пісні ЦТ і 
ВР. 21.00 — Час. 21.40 —
Концерт майстрів мистецтв 
у Колонному залі Будинку 
спілок. 23.20 — Новини.
23.25 — Футбольний огляд. 
А ут

10.00 — Новини. 10.10 — 
Ритмічна гімнастика. 10.40— 
«Пісня скликає друзів». 11.25 
— «Комп’ютер». 12.05 —
Книга на екрані. Художній 
фільм «Вавілон XX». 13.50 — 
Є. Гребінка. «Випадок з па
ном Н». Телевпстава. 15.00— 
«Село і люди». 15.35 — «Ім
провізація». Естрадна прог
рама. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Натрусив кіно
зал. 18.00 — Науково - по
пулярний фільм «Таємниця 
таємниць». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30—В кад
рі 1 за кадром. 20.35 — Ве
чірня гімнастика. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
Час. 21.40 — «Від першої 
особи». 23.05 — Актуальна 
камера. Вечірнііі випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 
8.20 — Документальний те

лефільм. 8.35 — Фільм «Сму« 
га перешкод». 10.00 — Лиж
ний спорт. Кубок світу. 1() 
км. Жінки. 11.30 — із скарб
ниці світової музичної куль
тури. І. Стравінський. Кан. 
тата. 11.55 — Російська мо
ва. 12.25 — Документальний 
телефільм. 13.00 — «Відвер
та розмова». Про моральну 
відповідальність молодих; 
людей перед людьми стар- 
шого покоління. 14.00 — Те
лефільм «Пушкін. Останній 
акт». 14.40 — Мультфільм. 
15.00—«Світ і молодь». 16.00
— Очевидне — неймовірне. 
17.00 — «Незабутні музич« 
ні вечори». А. Дворжак. Кон
церт для віолончелі з оркес
тром. 17.45 — Спортивна 
програма: лижне двоборст- 
во. Кубок світу. 15 км. Чоло
віки; футбол. Чемпіонат 
СРСР. «Динамо» (Москва) —■ 
«Динамо» (Мінськ); стрибки 
у воду. Міжнародні змаган
ня «Весняні ластівки». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —І 
Художня гімнастика. Міжна
родні змагання на приз га
зети «Советская культура». 
21.00 — Час. 21.40 — Фільм 
«Чужі пристрасті».

Редактор t
ІО. СЕРДЮЧЕНКО. і

ТВЕРЕЗІСТЬ — НА КОЖЕН ДЕНЬ

НЕ ПЛЕТИСЯ, ХМІЛЮ...
Микола натискає на 

гальма, але машина не 
слухається. Сидіти в кабі
ні не дуже зручно — за
важають речі. Швидше б 
доїхати! Але що сказати 
дружині? «І нащо воно 
було потрібне мені, — 
крутиться в голові у хлоп
ця — хоч вертайся те 
пер» Але вертатися ніяк: 
і соромно, і трактор по
вільно посувається вперед.

Гарно вони - хильнули 
сьогодні з братом. Зіб
рався було провідати 
батьків у селі — одна но
га тут, друганам — а вий
шло... Заскочив по доро
зі до брата, слово за сло
во, вирішили випити. До 
магазину — аж там замк
нено. Та коли вже почали, 
кидати, не довівши діло 
до кінця, не годиться. Піш
ли шукати продавця. На
решті знайшли. Взяли 
пляшку, та побачив Ми
кола на полиці ще цукор. 
«Мені ж треба», — май
нуло в голові. Купив не 
кілограм, не два, а цілих 
двадцять. На самогон. 
Розговорилися з продав
цем. Сказав, що їде до 
батьків. Людмила Іванівна 
Сидоренко (так звали 
продавця) запитала:

— А назад коли ж бу
дете їхати?

— Мабуть, сьогодні вве
чері.

— То, може, заберете 
мою доньку до Кіровогра
да?

— А чого ж...
Повертаючись назад, 

Микола, як і домовились, 
завернув до хати Сидо
ренко. Постукав. Ніхто не 
відповідає. Штовхнув 
злегка двері. У хаті ніко
го не було. Микола кіль
ка хвилин роззирався, а 
потім попрямував до ша
фи, почав виймати звідти 
простирадла, рушники,

квітчасті покривала і від
носити до трактора.

...Що ж усе-таки сказа
ти дружині? Він їй не ска
зав нічого. Сховав награ
бовані речі в підвал бу
динку, де їх через кілька 
днів разом з 20-ма літра
ми самогонної закваски 
знайшла міліція.

«Я й зараз не можу 
второпати, як міг так зро
бити... Чи хміль попутав?.. 
— зізнається Микола слід
чому. І пізніше: «Якби був 
тверезий, то злочину не 
вчинив би».

Прізвища Миколи не на
зиваю. Йому лише за 
двадцять, в сім’ї росте 
маленька донечка. Вірить- 
ся, що в ім'я майбутньої 
своєї сім’ї і свого влас
ного Микола Л. стане на 
правильний шлях.

МИКОЛА Трохимович 
Бруяка не зважав ні 

на свою честь, ні на сім'ю, 
ні на зауваження товари
шів — пив собі і все.

Із характеристики слю
саря колгоспу «Кірово
градський» М. Т. Бруякиї 
«Працелюбний, але через 
зловживання спиртними 
напоями систематично по
рушує трудову дисциплі
ну. спокій сім'ї. Не звер
тає уваги на виховання си
на».

Четвертокласник Юр
ко вже кілька років у чет
вертому класі. Не тягне 
його до школи. Та й до
дому теж не тягне. Там 
завжди п’яний батько, 
який постійно лається, по
кірна, безвольна мати.

М. Т. Бруяну позбавле
но батьківських прав.

Ще стелиться по нашо
му життю тон поганий 
хміль. Штовхає на злочи
ни. відбирає спокій у сі
мей. Його треба корчува
ти під корінь.

С. ОРЕЛ.
Кіровоградський район.

УХССССССОССОСО

ЧИТАЙТЕ В НАЙБЛИЖЧИХ 
НОМЕРАХ «МК»:

© «Мама». Матеріал під таким 
заголовком, певно, не залишить 
байдужим нікого.

© Спортивна сторінка «Старт», 
присвячена відкриттю футбольного 
сезону в м. Кіровограді.

© Судовий нарис по нетрудових 
доходах.

Надійні помічники
— так можна назвати засоби малої механізації — 
мотоблоки і мотокультиватори.

Ці моторизовані агрегати широких функціональних 
можливостей — справжня знахідка для тих, хто має 
сад і город, тримає худобу.

Сьогодні ми розповімо про найбільш популярну 
техніку для малих полів, а придбати її, шановні влас
ники присадибних ділянок, ви зможете у магазинах 
«Техніка» та «Господарчі товари» споживчої коопе
рації.

Мотоблок МБ-1 «Нева»
простий в експлуатації, робота з ним не потребує 
особливих зусиль, спеціальної підготовки.

«Нева» у доповнення до причіпного плугу має спе
ціальні фрези, що ретельно розпушують грунт, рівно
мірно перемішуючи з землею мінеральні та органічні 
добрива, подрібнюють бур’яни.

Різноманітне навісне знаряддя, яким комплектує
ться мотоблок, забезпечує зрошення городів та садів, 
ним можна косити, копати картоплю, транспортува
ти овочі, фрукти та сіно, прибирати сніг, розпилюва
ти та обробляти деревину.

Мотоблок не потребує великих приміщень для збе
рігання. З незначним розбиранням його можна по
містити у багажнику легкового автомобіля.

Потужність мотоблока МБ-1 «Нева» — 5 к. с., 
швидкість — до 10 км/год., паливо — бензин А-72, 
А-76. Ціна — 580 крб. без вартості навісних знарядь.

Мотокультиватор «Кріт»
швидко і якісно боронує грунт, вирівнює і прополює 
його на присадибних ділянках, у садах і городах.

«Кріт» добре розпушує землю, тому він особливо 
ефективний на важких глинистих грунтах, цілинних 
та перелогових ділянках.

Мотокультиватор простий у керуванні, легкий, ма- 
неврений, не потребує спеціального приміщення для 
зберігання, легко перевозиться у багажнику легково
го автомобіля. Його мотор має силу двох коней.

Ціна ■— 275 крб.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

У весни свої товари
Прийшла весна, а з нею — турботи про сад і го

род.
Магазини «Господарчі товари» споживчої коопера

ції пропонують вам:
Для обробітку грунту і догляду за рослинами: 

совкові й універсальні лопати, лопатки, лопатки-гра- 
бельки, совки та вилки для розсади, садово-городні 
вила, розпушувачі, ручні культиватори, борони, сапп.

Для зрошення ділянок: комплекти для поливу, 
механічні насоси та шланги різної довжини, розпи
лювачі та розбризкувачі води.

Для боротьби з шкідниками і хворобами рослин: 
обприскувачі і гідропульти.

Для догляду за садом: ножівки складані, штангові 
та спеціальні (для підрізування виноградної лози); 
ножі для щеплення, секатори, садові ножі н ножиці; 
гілкорізи, плодознімачі та ін.

Крім того, вам запропонують візки п тачки, вила 
для навантаження соломи, сіна, органічних добрив; 
граблі, серни, коси; молотки косовідбійні з бабками; 
косоклепки, мантачки, бруски для заточування кіс, 
сап та іншого інструменту.

Для грунту і рослин — мінеральні добрива. Вони 
збагатять землю своєрідними вітамінами, отже сприя
тимуть інтенсивному росту рослин. Треба лише до
класти зусиль і земля щедро віддячить багатим уро
жаєм.

Вносять добрива ранньої весни або восени, коли 
перекопують грунт. Крім того, в період росту та пло
доносіння рослин необхідно додатково підживляти їх 
сухими чи розчинними добривами.

Мінеральні добрива зручно упаковані, до них до
даються рекомендації щодо застосування та умов 
зберігання.

Отже, правильно вибирайте і вчасно застосовуйте 
мінеральні добрива.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

*
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