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Успіх виконання і перевиконання планів і зобов’я
зань третього року п’ятирічки по виробництву та 
реалізації продукції тваринництва значною мірою 
залежить від того, як буде організовано зимівлю ху
доби. Для її успішного здійснення в господарствах 
області е хороші передумови: збудовано капітальні 
сховища для кормів загальною місткістю понад міль
йон двісті тисяч тонн, одержано високі врожаї зеле
ної маси кукурудзи, багаторічних трав, кормових бу- 
Р'"к’в, гарбузів заготовлено значно більше проти ми
нулого року різних видів доброякісного фуражу. 
Отож узимку сільські комітети комсомолу повинні 
щодня організовувати роботу молоді на фермах так, 
щоб забезпечити найкращу віддачу фуражу. А для 
цього слід повсякденно дбати про високий рівень 
ідеологічного забезпечення соціалістичного змагання 
молодих тваринників, трудової і виробничої дисцип
ліни в кожному комсомольсько-молодіжному колек
тиві, на кожному робочому місці. Таким же першо
рядним завданням є і турбота про дбайливе вико
ристання кормових запасів, належну підготовку їх 
до згодовування; про повсюдне впровадження досві
ду передовиків.

Уже не один рік, приміром, займає призові місця в 
трудовому суперництві молодих майстрів машинного 
доїння області комсомольсько-молодіжний колектив 
колгоспу «Перше травня» Маловискіпського району. 
Високе професійне вміння дівчата підкріплюють сум
лінним ставленням до виконання своїх обов’язків. А 
комсомольська група, яку очолює Валентина Єпішо- 
ва, дбає про згуртованість колективу, спрямовує зма
гання на досягнення високих кінцевих результатів, 
оперативко усуває недоліки в роботі н допомагає від
стаючим. Організованість, взаємна вимогливість і гли
боке усвідомлення особистої відповідальності кожно
го за долю планів і зобов'язань — такі головні скла
дові боєздатності КМК цього колгоспу. І райком 
комсомолу, узагальнивши досвід злинців, багато зу
силь докладає до його впровадження в практику ро
боти сільських первинних. Про дієвість цих зусиль 
переконливо свідчать високі виробничі показники мо
лодих тваринників району.

Позитивний досвід у ці зимові дні можна знайти в 
усіх районах області. Однак далеко не всі райкоми 
комсомолу предметно займаються його впроваджен
ням. Стосами паперових звітів і довідок підміняють 
живу організаторську і виховну роботу з молодими 
тваринниками районні і сільські комітети комсомолу 
Устинівського, Олександрійського, Компанійського, 
Кіровоградського районів. Так, уже другий рік ком
сомольці і молодь дбайливо господарюють на молоч
нотоварній фермі № 1 колгоспу «Росія» Дсбровслнч- 
ківського району. Дівчата швидко освоїли професію 
майстрів машинного доїння, добились проти минуло
го року значно вищої продуктивності корів в умовах 
нової для них цехової системи виробництва молока. 
Але райком комсомолу не здогадався допомогти сіль
ській первинній, об’єднати доярок у комсомольсько- 
молодіжний колектив, оточити їх увагою, зрештою, 
вчасно сказати людям добре слово за ударну працю.

Сьогодні важливо посилити контроль за станом 
справ у тваринництві. На кожній фермі пости і групи 
«Комсомольського прожектора» мають діяти вимог
ливо і принципово. Результативність їхньої роботи 
слід визначати за показниками якості продукції, за 
наслідками дотримання молодими тваринниками роз
порядку дня. технології виробництва. Особливо тре
ба посилити боротьбу з фактами нераціонального ви
трачання кормів, антисанітарії, порушень трудової 
дисципліни. Тут мало виявити недоліки, необхідно 
добитися їх оперативного усунення, запобігти мож
ливим упущенням і недобросовісному ставленню до 
роботи окремих молодих виробничників. Дотримання 
цих ВИМОГ МІЦНО ввійшло в практику комсомольських 
прожектористів більшості господарств Олександрій
ського, Зиам’янського, Опуфріївського. Гайворон- 
ського районів, де з перших днів зимівлі молоді гос
подарі ферм нарощують темпи виробництва тварин
ницької продукції.

Завтра наступний день третього року одинадцятої 
п’ятирічки тисячі операторів по підготовці і вирощу
ванню тварин, майстрів машинного доїння Кірово- 
'градщипн знову почнуть по-ударному. І в гущі мо
лодої зміни повинні бути ватажки сільської комсомо
лі!. Щоб повести за собою всіх юнаків і дівчат на 
досягнення рубежів передовиків змагання, щоб запа
лиш в серцях молоді палке прагнення внести свій 
достойний вклад у реалізацію Продовольчої програ
ми країни.

Трудіаники заводу «Червона зірка» успішно виконують урядове завдання • 
по виробництву та відправленню хліборобам посівної техніки до початку вес
няних польових робіт. Щодня вони відвантажують 300 сівалок, що значно 
більше норми. Активну участь у виконанні цього завдання бере комсомоль
сько-молодіжний колектив фарбувально-складального цеху (керівник Валерій 
Кириченко)., Створений у дні святкування 60-літнього ювілею СРСР, він най
молодший на підприємстві. В комсомольсько-молодіжному висока трудова і 
виробнича дисципліна, чіткий ритм роботи.

На знімках: угорі — трудівникам села — високоякісну техніку; вни
зу — члени нового КМК Михайло ОХРЄМОВ, Володимир ГИЛЬОЕИЙ, Олександр 
КРИВОРОГ, Давид ЗІНЧУК.

Фото Б. ГРИБА.

ЗА ЗРАЗКОВУ 
ТРУДОВУ 
ДИСЦИПЛІНУ

Минулого року в цеху 
№ 14 заводу радіовпро
бі в не було жодного 
правопорушення. Па висо
кому рівні і трудова та 
виробнича дисципліна. Все 
цс сприяло підтриманню 
чіткого робочого ритму. 
Незважаючи па те, що три
валий час тут вводили в 
експлуатацію нову авто
матичну лінію та ремон
тували окремі дільниці, 
колектив успішно справив
ся з плановими завдання
ми та соціалістичними зо
бов’язаннями ювілейного 
року. За підсумками вну
трізаводського змагання 
він неодноразово виборю
вав призові місця і був 
нагороджений перехідним 
вимпелом та грошовою 
премією.

Приклад добросовісно

го ставлення до своїх 
службових обов'язків, 
який подають досвідчені 
працівники — ударники 
комуністичної праці Т. О. 
Матюничева, М. А. По- 
кудпнй, І. В. Батюшко, ді
лом підтримують молоді, 
зокрема комсомольці Ма
рія Кизлик, Любов Голи- 
ченко, Іван Чоботарьов. 
Змінні завдання вони пере
виконують. Не випадково 
саме ці робітники одними 
з перших відгукнулися на 
ініціативу передових під
приємств Дніпропетровська 
про колективну моральну 
і матеріальну відповідаль
ність за стан трудової ди
сципліни і громадського 
порядку.

Колектив цеху закликав 
працівників усіх підрозді
лів заводу наслідувати 
приклад трудящих сусід
ньої області. В інших це
хах і відділах заводу про
ходить жваве обговорення 
цього почину, в ході яко
го робітники висловлюю
ться за підвищення ролі 
колективу у боротьбі за 
зміцнення трудової ди
сципліни.

Р. МИКОЛАЙЧУК.
м. Кіровоград.

14 січня відбувся пле
нум Кіровоградського мі
ського комітету комсомо
лу, який розглянув питан
ня «Про завдання комсо
мольських організацій міс
та, що випливають з рішень 
листопадового (1982 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і Пле
нуму ЦК Компартії Ук
раїни».

З доповіддю виступив 
перший секретар Кірово
градського міськкому 
ЛКСМ України В. Кулик.

Основні завдання ком
сомольських організацій 
по виконанню рішень лис
топадового (1982 р.) Пле
нуму ЦК КПРС були ви
значені на черговому, III 
Пленумі ЦК ВЛКСМ. Го
ловним, як підкреслювало
ся на пленумах, е підви
щення ефективності на
родного господарства, його 
інтенсифікація.

Найважливішим засобом 
підвищення трудової і гро
мадської активності юна
ків і дівчат, формування 
у них комуністичного став

людина
Сільського лікаря Ф. Д. 

Гетьманця письменник Бо
рис Полевой назвав най- 
щедрішою людиною, яку 
він знав. І не' випадково. 
Все життя Феодосії! Део- 
мвдович разом з дружи
ною Марією Миколаївкою 
вносять свої заощадження 
до Радянського фонду ми
ру. Ще під час Великої 
Вітчизняної війни, очо
люючи Урлейську лікарню, 
Гетьманець організував 
своїх співробітників на 
добру справу: вони гур
том на свої гроші купили 
для Червоної Армії танк 
і літак, прогодували 500 
дітей фронтовиків у орга
нізованому власними си
лами дитячому садку. 
П’ять подяк від Верхов
ного Головнокомандуючо
го тоді одержав колектив 
Гетьманця за безкорисли
ву допомогу державі.

Далеко згодом, коли 
Феодосію Деомндовичу ви
повнилось шістдесят, він, 
як і раніше, ще десять ро
ків працював головним лі
карем Добрянської діль
ничої лікарні Вільшансько- 
го району і свідомо не 
одержував пенсії, хоч мав 
на ие повне право.

Нині лікар на заслуже
ному відпочинку. Недавно, 
в день свого народження 
(81 виповнилось), Феодо
сія Деомидович знову пе
рерахував до Фонду миру 
ще 300 карбованців, довів
ши внесок до 25 тисяч кар
бованців, відданих за всі 
повоєнні роки для зміц
нення миру на землі.

М. ДОСВІТНІЙ.
Вільшанський район.

лення до праці є соціаліс
тичне змагання. В 1983 ро- і 
ці в Кіровограді ще шир
ше розгортатиметься рух 
«XI п’ятирічці — ударний 
труд, знання, ініціативу і 
творчість молодих!» — 
говорилося в доповіді.

В обговоренні доповіді 
взяли участь І. Павлов — 
перший секретар Ленін
ського райкому комсомо
лу, С. Мальований — пер
ший секретар Кіровського 
райкому комсомолу, С. Ва- 
кух — бортпровідниця Кі
ровоградського авіапід- 
гіриємства, В. Сліпенко — 
секретар комітету комсо
молу тресту «Кіровоград- 
міськбуд», Н. Авраменко— 
учениця СШ № 11 та інші.

З обговореного питання 
пленум прийняв постанову.

На пленумі виступив 
секретар обкому комсомо
лу В. В. Мальцев. У робо
ті пленуму взяв' участь 
другий секретар Кірово
градського міськкому Ком
партії України Ю. Г. Фо
менко.



2 стор, «Молодий комунар» 18 січня 1^83 року

Ми живемо в країні, яка зветьСй гордо — Радянська. Щодня, щогодини 
користуємося плодами великих революційних завоювань, які складають осно
ву нашого, радянського способу життя. Мирна, творча праця на благо Бать
ківщини, постійне зростання нашого добробуту, найсприятливіші умови для 
розвитку здібностей кожного члена суспільства, юридична і фактична рівність 
усіх надій і народностей, їх братерське співробітництво, висока організова
ність і свідомість трудящих, їх активна участь в управлінні державними спра
вами, поєднання реальних прав і свобод громадян з їх обов’язками і відпові
дальністю перед суспільством — ось відмітні риси нашого, радянського спосо
бу життя. Його переваги. Саме вони не дають спокою нашим ідейним против
никам, викликають у них безсилу лють.

Значення нашого, радянського способу життя все більше зростає у всесвіт
ньо-історичному протиборстві соціалізму й імперіалізму як суспільних систем, 
що демонструють дві протилежні тенденції розвитку — висхідну та історично 
приречену.

Відповідаючи на запитання анкети нашої газети, багато читачів висловили 
побажання частіше бачити на сторінках «Молодого комунара» матеріали, у 
яких всебічно показувалися б корінні протилежності двох соціальних систем 
через характеристику властивих їм способів життя. Виконуючи прохання чи
тачів, ми запроваджуємо в газеті нову тематичну сторінку «Два світи — два 
способи життя».

Соціалізм — 
це суспільство 
визволеної, 
творчої праці

Вранці з усіх кінців Кі
ровограда сходяться до 
прохідної нашого заво
ду робітники. На ходу 
сперечаються про фут-» 
бол чи хокей, домовля
ються про недільні зу
стрічі в Палаці культури 
чи в спортзалах... Зви
чайний день. Робітники 
поспішають у цехи.

Кожен із них — слю- 
сар-складальник, ливар, 
ник, технолог чи кон
структор — сьогодні ро
битиме свою звичну 
справу і постарається 
виконати її якнайкраще, 
цінуючи кожну хвилину 
робочого часу.

Сівалки, які ми виго
товляємо, працюють на 
полях усіх республік, на
шу продукцію знають у 
багатьох зарубіжних 
країнах, І ми повинні да
ти її якнайбільше, щоб 
урожаїлись ниви Бать
ківщини, щоб достаток 
був у кожному домі. Ми 
сповнені бажання пра
цювати з найвищою про
дуктивністю, зробити 
гідний вклад у виконан
ня Продовольчої про
грами. Але для здійс
нення своїх планів і за
думів нам, як і всім ра
дянським людям, необ
хідний мир, упевненість 
в мирному майбутньому.

Члени нашого комсо
мольсько - молодіжного 
■колективу не раз слуха
ли розповіді ветеранів 
заводу про евакуацію 
підприємства у роки Ве
ликої Вітчизняної, про 
відбудову його з після
воєнні роки. Ми не хо
чемо зазнати тих труд
нощів, які випали на їх
ню долю. Свої сили, 
здібності хочемо віддати 
мирній праці, г

Про нашу бригаду го
ворять: «Працює удар
но». Сьогодні це озна
чає: працює розумно, 
творчо. З найскрутнішо- 
го станозища обов’язко
во знаходимо вихід, ро
бимо все, щоб не гаяти 
ні хвилини, щоб якість 
формозки була найви
щою.

Вечорами вчимося у 
школах робітничої мо
лоді, відвідуємо поліг- 
заняття. Зростаємо в 
праці, зростаємо ідейно.

Інакше сучасному ро
бітникові працювати не 
можна — нецікаво ста
не. Так працювати ве
лить наша робітнича со
вість.

С. ЧАБАНІОК, 
бригадир форму- 
запьяикіа ливарного 
цоху повного чаву
ну заводу «Черво
на зірка».

Соціалізм — це суспільство 
справжньої демократії, дійсної 
свободи особи

НА ПУЛЬСІ
У Конституції СРСР 

сказано, що тільки су
спільно корисна праця, 
її результати визначають 
становище людини в су
спільстві. 1 це не просто 
слова, це наша дійсність, 
наше несхибна правило, 

Розповім про себе. На
родилася я в селі Злин
ці в сім'ї простої кол
госпниці. Як і всі радян
ські діти, вчилася в 
школі, відпочивала в 
піонерських таборах, до
помагала матері в полі. 
Закінчивши школу, пі
шла в рільничу бригаду.

Отже, початок моєї 
біографії — це приклад 
реалізації основних кон
ституційних прав: на
освіту, на відпочинок, на 
працю.

З перших днів роботи 
зрозуміла, що молодість 
— не перешкода для то
го, щоб здобути шану в 
колективі. Робота була 
до душі. Дослухалася до 
порад старших, старала
ся, і першої ж осені пе
реконалася, що земля 
щедро віддячує за тур
боту: урожай буряків
був на славу.

Успіх окрилиз. і я не 
шкодузала ні сил, ні ча
су, щоб по-хазяйськи 
походити біля кожної 
культури, вирощуван
ням якої займалася 
бригада. Невдовзі мені 
доручили очолити 'ланку. 
Ми вдосконалювали тех
нологію вирощування 
культур, спостерігали, 
досліджували. Комсо
мольсько-молодіжна лан
ка не раз виходила пе
реможцем районного і 
обласного соціалістич
ного змагання рільників.

Мене, молоду ланко
ву, просту колгоспницю, 
було обрано депутатом 
Верховної Ради УРСР. 
За працю, сумлінність, за 
творче ставлення до ви
конання своїх обов’язків 
ЗИЯ5ЛЄНО це довір’я.

ЩО й КАЗАНІ, від
важний хлопець цей 

Брюс Джепкінс. Поду
мати собі, поліз у бійку 
не з ким побудь — із са
мим урядом. Між іншим, 
якщо Джепкінс виграє, 
Білий дім розкошелиться 
ио пред’явленому Брю
сом позову на кількасот 
мільйонів доларів...

Так чи приблизно так 
смакують західні газети 
і журнали подробиці но
вої судової справи, кот
ра гримить сьогодні в 
Сполучених Штатах. Од
нак внроку-сеисанії ке 
буде, і саме тому, що в 
ролі відповідача висту
пає Білим дім. Мова йде 
про судовий процес, по
в'язаний з ядерними ви
пробуваннями Пентагону 
у пустелі Невада, котрий 
був (горуїпеиий членом

Так, я беру участь у 
рейдах-перевірках ста
ну виробництва на під
приємствах легкої і міс
цевої промисловості рес
публіки, розв’язую на 
сесіях Верховної Ради 
УРСР важливі соціально- 
економічні питання. У 
райвиконкомі веду при
йом виборців, які йдуть 
до мене зі своїми запи
таннями, проханнями, 
пропозиціями. Ось у ці 
години спілкування з 
людьми найбільш зримо 
відчутна причетність кож
ного члена суспільства 
до державних справ, 
кровна зацікавленість 
його у справах свого ко
лективу, свого народу.

Уже рік я працюю на 
фермі дояркою. І свій 
обов’язок вбачаю в то
му, щоб не здати пози
цій передовика, виправ
дати виязлене довір'я. 
Взявши торік зобов’язан
ня добитися 4-тисячного 
надою молокз, я успіш
но справилася з ним. 
Приємно, що й більшість 
членів нашого комсо
мольсько - МОЛОДІЖНОГО 

колективу досягли цьо
го рубежу: групкомсорг 
Надія Вовкобрунь, дояр
ки Ніна Лобцоаа, Марія 
/\Аосієнко.

Якщо виходити з на
ведених фактів і прикла
дів, а вони, звичайно, ти
пові не тільки для моєї 
біографії, то можна з 
гордістю сказати, що 
молодь, комсомол, ко
жен трудівник у нашій 
країні бере активну 
участь у вирішенні дер
жавних, господарських, 
соціальних питань. Це 
свідчення справжньої 
демократії. Демократії, 
якої нема в жодній краї- 

. ні світу.

К, ПОДКОПАЄЗА, 
комсомолка, доярка 
колгоспу «Мир». 

Маловискізський район.

федерального суду при
сяжних Брюсом Джен- 
кінсом проти уряду 
США. Але все по по
рядку.

У самий розпал ■ «хо
лодної ВІЙНИ» — ЗІ січ
ня 1950 року — прези
дентом США Г. Труме
ном був відданий наказ: 
«Продовжити роботу над 
усіма видами атомної 
зброї, включаючи так 
звану водневу, або над- 
бомбу». Наказ цей був 
чистою формальністю —• 
роботи в цій галузі в 
США ніхто ніколи й не 
думав припиняти. Просто 
для випробувань потрі
бен був офіційно за
тверджений полігон. Ви
брали пустелю Невада в 
центрі США.

І ось 28 січня 195І ро
ку в небі Невадн виріс

Соціалізм — 
це суспільство 
реального 
гуманізму

Сіаа’я у нас велика, де
в'ятеро дітей. Чи важко 
виховувати? Чи достатньо 
для цього коштів? Судіть 
самі. Я працюю бригади
ром городньої бригади 
місцевого колгоспу «Шля
хом Леніна», чоловік — 
начальником енергоцеху 
на телловозоремонтному 
зазоді. Непогано зароб
ляємо. А ще й держава 
виплачує нам грошову до
помогу. З першого листо
пада у нашій республіці 
вступив у дію закон про 
надання допомоги по до
гляду за дитиною до од
ного року. Такого піклу
вання держави багатодітні 
сім'ї в країнах капіталу не 
знають.

Рік тому ми перебрали
ся у нозий просторий бу
динок, який спорудив ДЛЯ 
нас завод: 96 квадратних 
метрів, багато кімнат, ае- 
лика вітальня, кухня-їдаль_ 
ня. У домі водяна опа
лення. Маємо велику при
садибну ділянку.

Щодо виховання. Допо
магають дитсадок, школа. 
Старші діти піклуються 
про молодших. Незапе
речним авторитетом ко
ристується найстарша доч
ка О ля, студентка II кур
су фізико-математичного 
факультету Череповець- 
кого педінституту. Син Но. 
ля — на другому курсі 
Гайзоронського машино
будівного технікуму. Троє 
дітей навчаються у музич
ній школі по класу баяна, 
Саша — капітан футболь
ної команди дитячої спор
тивної школи, Коля відві
дує авіамодельний гур
ток. Гадаю, що у нас є 
всі можливості для того, 
щоб діти виросли хороши, 
ми, високоосвіченими, 
культурними людьми. З 
цього приводу згадую 
слова з пісні про щасли
ве дитинство: «Наше щас
тя постійне..»».

М. ГЯІДЕНКО.
Гайаоронський район.

перший атомний гриб. 
Фермсри-візчарі, які на
селяли цей район, { не 
підозрювали, що пере
творились у піддослід
них кроликів Пентагону. 
Навесні 1953 року фер
мери виявили, що вівці 
ведуть , себе незвичай
но — в’яло, ніби хворі. 
А невдовзі стало гинути 
стадо за стадом. Ферме
ри тоді ще не знали: їх
ніх дітей спіткає така ж 
доля. Через роки було 
«ста но злено без ж алию 
іочипіі діагноз — лейке
мія.

І лише з кінці 70-х ро
ків американську гро- 
мадськість шокувало по

йшла своє щастя Галина ГАНЖА — одна з кращих 
доярок колгоспу імені Ілліча Компаніївського району.

Економічна політика «вільного підприсм- 
яку проводить Піночет, важким тягарем ля-

ЧІЯ!.
ництва», ___ ___
гає на плечі трудящих. Природні ресурси, основні га
лузі промисловості І сільського господарства віддаю
ться на віднуп іноземним, у першу чергу американ
ським, монополіям.

Результатом економічного спаду стало зубожіння 
народних мас, зростання безробіття. Нині в країніна
лічується 1,5 мільйона «зайвих людей»' — 25 процен
тів від загальної цільності робочої сили. і.

ь а знімну; квартал бідноти з Сантьяго.
_ ___ Фотохроніка ТАРС.<а мзи вкаягзв ддкюид

відомлення, ЩО ще на 
початку випробувань 
конгресу було відомо: 
радіація в Непалі в 1000 ’ 
разів (І) перевищувала 
рівень, офіційно визна
ний урядом.

Полігон гнм часом про
довжував спрацювати». 
Кожному атомному гри
бу любовно, як новона
родженій дитині, підби
ралось ім’я: «Липі», 
«Смокі», «Гаррі» і так 
далі —- всьою 188 імен. 
А в той час справжні Ли
ні і Іаррі регулярно 
одержували дози радіо
активного опромінення.

Московський договір

1963 року, укладений з 
ініціативи СРСР, поклав 

дсра,й усім ядерним ви
пробуванням в, атмосфе
рі,, під водою і Ь космо
сі. Але американці но
винці зняти, що домов- 

, ясності можна було до
сягти набагато раніше.

Ще 1955 року, Радян
ський Союз вніс у підко
мітет Комісії ООІ1 по 
роззброєнню пропозицію 
про прицпмеп'ня випро
бувань атомної і водне
вої зброї всіма ядерни
ми державами. Однак 
президент СШЛ Еіїзеи- 
хауер відповів на це 
дальшим нарощуванням 
американських ядерних
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У суспільстві
*

без майбут
«Поколінням зайвих» на

зивають молодих ■ людей 
на Заході засоби масової 

. інформації. Опити гро
мадської думки, а також 
дослідження спеціалістів з 
молодіжних проблем, про
ведені останнім часом, на
приклад, у Англії і ФРН, 
показали, що більшість 
юнаків і дівчат перебуває 
в стані глибокого песи
мізму. Страх перед май
бутнім пригнічує природне 
відчуття радості житгя.

Одна з причин цього — 
наростаюча загроза нової 
війни, небачені досі мас
штаби гонки озброєнь, 
курс імперіалізму на кон
фронтацію з соціалізмом. 
Якщо 1979 року тільки 29 
процентів англійської мо
лоді вважали реальною 
можливість атомної війни 
при житті їх покоління, то 
до кінця 1981 року — вже 
51 процент.

Як вказувалося на VII 
федеральному конгресі со
ціалістичної робітничої 
молоді ФРН 1981 року в 
Дюссельдорфі, подібний 
песимізм — реакція на сві
тову капіталістичну кри
зу. А оскільки нинішні мо
лоді люди виросли в пе
ріод цієї кризи, то гучні 
фрази щодо «економічного 
чуда» їм відомі лише з 
підручника історії.

Із загальної кількості 
безробітних більше 10,3 
мільйона, зареєстрованих 
у кінці 1981 року в краї
нах «Спільного ринку», 40 
процентів становили люди 
до 25 років. У США в 
кінці 1980 року з 7,5 міль
йона безробітних майже 
46 процентів були віком до 
28 років.

Безробіття серед моло
дих останнім часом стало 
горючим матеріалом для 
соціальних конфліктів у 
капіталістичних країнах. 
Те. що буржуазні політи
ки, називають «пошуками 
молоддю альтернативного 
способу життя», в дійснос
ті — акти протесту проти 
гніт ючої капіталістичної 
дійсності. Наприклад, 1981 
року в ФРН і Західному 
Берліні прокотилась хви
ля молодіжних протестів 
проти несправедливості 
буржуазного суспільства,

арсеналів. Тоді через три 
роки Верховна Рада 
СРСР приймає рішення 
в односторонньому по
рядку «припинити про
ведення в Радянському 
Союзі випробувань усіх 
видів атомної і водневої 
зброї». Але треба було 
Ще п’ять років упертих 
переговорів зі США і Ан
глією, щоб у 1963 році 
Договір нарешті вступив 
У силу.

Однак повернемося до 
Брюса Дженкінса, «від
важного хлопця» з фе
дерального суду. Для 
ведення справи Бріос 
звернувся до 119-1 позов- 
ликів. Вони СЬОГОДНІ мо-

жорстокі 
молоддю і 
в аііглій- 

1981 року 
кварталах,

приіи аніисощальпщ жит
лової політики, проти зе
мельних спекуляцій і за
жерливості домовласни
ків. і\ уряд ФРН нічого 
не робить, щоб полегшити 
долю 800 тисяч, котрі не 
мають притулку.

Із цими проблемами тіс
но пов'язана расова ди
скримінація. У США на 
початку 1982 року безро
біття серед молодих аф
роамериканців досягло ре
кордної позначки в 50 
процентів і було в два ра
зи більшим, ніж серед бі
лих. Саме в цьому прихо
ване найсерйозніше дже
рело соціальних конфлік
тів. Недарма 
зіткнення між 
поліцейськими 
ських містах 
відбувалися в 
населених «кольоровими».

Наслідком економічної 
кризи і націлених тільки 
на одержання прибутку 
досягнень науково-техніч
ної революції є сьогодні 
брак підготовлених кадрів. 
В Англії, приміром, по су
ті відсутня нині система 
професіонального навчан
ня. Молоді люди, котрим 
через соціальне становище 
шлях у вищу школу закри
тий, вступають у трудове 
життя без будь-якої гіроф- 
підготовки.

Але зростає кількість 
безробітних і серед висо
кокваліфікованої робітни
чої молоді, а також ви
пускників вищих навчаль
них закладів. Молоді вчи
телі, інженери, інші пред
ставники інтелігенції не 
можуть застосувати свої 
знання і вміння. У ФРН 
60 тисяч молодих учителів 
ще не переступали порогу 
шкіл.

Втеча молоді в трясо
вину алкоголізму і нарко
манії, небачене зростання 
злочинності — наслідок 
такої ситуації. За даними 
міністерства внутрішніх 
справ Великобританії, з 
1981 року вживання ге
роїну у країні подвоїлось, 
а кількість наркоманів до
сягла сорока тисяч. Го
ловний винуватець цього, 
заявляє британська кон
сультативна рада по бо
ротьбі з наркоманією, ма

Б І д 1
жуть засвідчити 300 ви
падків смерті чи захво
рювання на рак крові. 
Ці 300 жертв із Невади 
одержали сильні дози 
опромінення. При цьому 
в суді не фігурують ті 
сотні тисяч американців 
(цифра, визнана урядом 
США), котрі одержали 
меншу дозу і хвороба у 
яких ще це проявилась. 
В стороні також зали
шились військовослуж
бовці: згідно з так зва
ною «доктриною Ферре- 
са» вони не мають права 
подавати на уряд у суд 
за одержані під час про
ходження служби ка- . 
ліцтва.

сове безробіття. Статисти
ка злочинності підтверд
жує: у США третина най
тяжчих злочинів чиниться 
молодими людьми віком 
до 20 років.

Втрата життєвої орієн
тації, повна безпомічність 
молоді у капіталістичному 
суспільстві знаходить ви
раження у зростаючій хви

ріпорт» відверто 
«Нове покоління

покоління 
їх права на іруд 
на гарантоване 
і повне сенсу 
одного боку, і 
в реалізації цих 

прав, 
монополістнч- 
— з іншого, 

з

лі самої уисгв. психологи ' 
називають це «відчайдуш
ним криком про допомогу 
в байдужому оточенні». 
Впливовий американський 
журнал «ІО. С. ньюс енд 
Уорлд 
писав: 
американської молоді гли
боко пригнічене і неспро
можне протистояти тиску, 
якому воно піддається, то
му що виросло в світі, 
котрий по своїй суті на
строєний проти нього во
роже і байдуже».

У прийнятні 1978 рику 
програмі Німецької кому
ністичної партії записано: 
«Суперечності між вимога
ми молодого 
здійснити 
і освіту, 
майбутнє 
життя, з 
протидія 
фундаментальних 
яку чинить 
шш капітал 
становлять суть одного 
найбільших конфліктів ка
піталістичного суспільства. 
Під впливом імперіаліс
тичної політики гонки 
озброєнь цей конфлікт на 
буває нових вимірів, що 
загрожує життєвим інте
ресам і майбутньому мо 
лоді».

Небувале збільшення 
військових витрат, зро
стаюче безробіття молоді 
в США, Англії, ФРН, лік
відація гам соціальних за
воювань трудящих, даль
ше погіршення становища 
в сфері шкільної і профе
сійної ОСВІТИ — це все 
ланки одного ланцюга. На- 
товське рішення 1979 ро
ку про розміщення амери
канських ядерних ракет у 
Європі — прямий замах на 
право молоді на життя, 
безпеку і мир. Все це 
призвело до широких ма
сових протестів і.виступів 
молоді Західної Європи і 
США, таких, як демон
страції в Римі, Парижі, 
Бонні, Лондоні, Відні, Ге
теборгу. Вони свідчать, що 
дедалі більша кількість 
молодих людей вступає в 
боротьбу проти системи, 
котра ігнорує їх справед
ливі бажання і надії г- 
достойне життя.

(АПН).

Та навряд чи свідки 
Дженкінса одержать на
віть грошову компенса
цію. Уряд США при цьо
му випадку повинен ви
знати, що протягом усіх 
дванадцяти років ядер
них випробувань у пусте
лі Певада він нахабно 
обманював націю, пере
конуючи її у безпеці цих 
вибухів.

Але на це там не пі
дуть ніколи. Білий дім 
«не може бути непра
вий», навіть якщо його 
«правота» обходиться в 
сотні тисяч людських 
життів. Даремно газетя
рі смакують можливу 
поразку Білого дому. 
Сенсації не буде...

1

Галима Кравець — одна 3 наймолодших праціа- 
ників служби побуту у Вільшанському районі Та 
и стаж роботи у неї невеликий — трохи більше 
трьох років. Але за цей час зона уміло організу
вала роботу комплексного приймального пункту 
у сел Доброму. Тут різко зросла кількість відві
дувачів, стало більше видів обслуговування. Ми
нулорічним виробничий план вона эйконала до
строково. Сьогодні Галина Кравець ділиться своїм 
досвідом, розповідає про проблеми □ роботі по
бутовика на селі.

Праця побутозика на 
селі нелегка, але потріб- 

Зараз мої односель-
певне, не уявляють, 
це раніше можна бу- 
обходитись без по

на.
ЦІ, 
як 
ло
слуг, ЯКІ ЇМ сьогодні про
понує комплексний прий
мальний пункт. А послуг 
справді чимало: виго
товлення і ремонт меб
лів, трикотажу, взуття, 
хімічна чистка одягу, ре
монт складної побутової 
техніки, годинників, про
кат різних речей тощо.

Це зручно, вигідно, де
шево. Приміром, рані
ше, щоб ВИЗЄСТИ пляму 
на одязі, треба було з 
села добиратись у Віль
шанку, а то й у Побузь- 
ке. Нині за недозгий час 
цю послугу вам зроблять 
у селі. Власне, робити
муть її 'також у Побузь 
кому, але самому за
мовникові не треба туди 
бити ноги.

Спочатку не здагалось 
мені ^робити послуг на 
передбачену планом су
му. Мало йшло клієнтів. 
Ну, що ж, думаю, піду я 
годі до них. Зайшла з 
одну хату, другу, тре
тю... В одній пообіцяли 
принести черевики на 
ремонт, інші замовили 
кухонні меблі, у третіх 
будильник уже кілька мі
сяців ке працює. 8ияв-

Ю. КУДИМОВ.
(Газета «Комсомоль
ская правда»). У ВИХОРІ ТАНЦЮ. Фотоэтюд Є. ГРИБ,-

Г. КРАВЕЦЬ, 
приймальник комп
лексного приймаль
ного пункту.
с. Добре, 
Вільшанський район.

хотіли 
дрібницями» 

мене або не 
цього часу, 

не дрібниці, 
мою практи- 

> назідуватись

ляється, що чимало лю
дей просто не 
«такими 
турбувати і 
мали для 
Але ж це 
Ззідтоді з 
ку ВВІЙШЛО 
до людей.

Часто вони щось під
казують, пропонують, ра
дять. Так було, примі
ром, з прокатом. Нині 
кожен житель Доброго 
може взяти напрокат 
посуд. Здавалось би — 
що, посуду вдома нема? 
Є. Але коли треба спра
вити яку оказію, домаш
нім не обійдешся. Таке 
нечасто трапляється, то
му чи варто тримати ба
гато мисок та ложок на 
хазяйстві?

Я сама раніше їздила 
робити зачіску до рай
центру. Там познайоми
лась із 
дамським 
Мариною
«Приїжджай до нас бо
дай раз на тиждень», — 
ззпропонузала їй одного 
разу. Марина погоди
лась, хоча сумнівалась, 
що їй у нас знайдеться 
робота. Та сумнів її роз- 
сіязся у перший же день 
— від бажаючих постриг
тися, зробити зачіску не 
було відбою. Тепер пе-

кваліфікозаним 
перукарем 

Козальозою.

З стор.
рукар у «ас постійна 
гостя.

А тепер скажу й таке: 
праця побутовика на се
лі погрібна, але нелетка. 
Є в мене чимало про
блем у роботі, трудно
щів. Часто вони штучні. 
Приміщення далеко не 
нзйкраще для такого 
закладу. Тепер же ще й 
з опаленням не все га
разд. Говорилось про-це

багато, але робиться ма
ло конкретного.

Або ще. У районному 
побуткомбінаті немає 
зараз майстра по ремон
ту взуття. Тому ці по
слуги виконують для нас 
аж у Кірозограді. От і 
уявіть собі, що для то
го, аби пришити елемен
тарну «змійку» на чобо
тях чи прибити підбора, 
замовник повинен чека
ти місяці.

Два роки я вже пра
цюю у пункті сама. Од
на посада вільна — 
швачки. Два роки швей
ні замозлення не прий
маю, хоча про них пе
репитують люди час від 
часу. Може, цього року 
пришлють із райпобут- 
комбінату?

Роботу свою люблю, 
намагаюсь завжди задо
вольнити прохання 
носельців, однак * 
тільки намагаюсь... 
не все залежить 

ОД- 
часто 

бо 
від

мене.
Хотілось би почути, 

справи у моїх колег 
інших районах. Може, б
і для себе щось запози
чила.

як 
в
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ВІВТОРОК,
18 січня

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

Фільм «Незакінчена повість-». 
10.20 — Фільм-концерт < Сто
рінки щоденника». Мистецтво 
Євгена Нестеренка». 11.25— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — До 40-річчя прориву 
блокади Ленінграда. Доку
ментальний фільм «Ленін
градський фронт». 15.30 — 
А. Ешпай. Друга симфонія. 
«Хвала світу.». 16.00 — Стен- 
даль. Сторінки життя 1 твор
чості. 17.00 — Розповідають 
наші кореспонденти. 17.30— 
Веселі нотки. 17.45 — Адре
си молодих. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.05 — Пісня да
лека і близька. 19.55 — Те
лефільм «Сонячний вітер». 
Розділ 1 — «Поїздка в Ір; 
кутськ». 21.00 — «Час». 21.Зо 
— Камера дивиться у світ. 
«У справах фірми», переда
ча 2. 22.45 — Сьогодні у сві
ті. 23.00 — Спорт за тшк- 
день.

«День за днем». (Кірово- і 
град). 18.45 .— К. т. Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Рішення XXVI з'їзду КЇ1РС — 
в дії. «Пропагандист». 20.25
— На здобуття Державної 
премії УРСР імені Т. Г. Шсв. 
ченка. Б. Олійник. «Сива 
ластівка». 20.50 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Ліричні мелодії. 
22.05 — Тележурнал «Старт». 
23.05 — Новини.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Науково-популярний фільм 
«Дві розповіді про пам’яті.». 
8.35, 9.35 — Музика. 7 клас. 
9.05, 12.40 — Німецька мова.
9.35 — Музика. 7 клас. 10.05
— Учням ПТУ. Фізика. 10.35,
11.40 — О. М. Горький. «Ди
тинства». 6 клас. 11 05 —
Для вас, батьки. 12.10 — Іс
торія. 6 клас. 13.10 — Ра
дянська монументальна і 
портретна скульптура. 13.40
— Живе слово Леніна. 14.20
— М. ІО. Лєрмонтов. «Герой 
нашого часу». 15.20 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Наш сад. 18.45 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: ЦСКА— 
«Трактор». У перерві — 20.00
— Вечірня казка. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Дама 
з собачкою».

21.35 — О. Коломієць. «Ка
мінь Русина». Вистава. В пе
рерві — Новини
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика, 8.15— 
Науково-популярний фільм 
■ Індігірські сказання». 8.35,
9.35 — М. Некрасов. «Заліз
ниця». 7 клас. 9.00. 12.00 — 
Іспанська мова. 10.00 — 
Поезія С. Гудзенко. 10.35.
11.35 — Зоологія. 7 клас. 
11.00 — Мамина школа. 12.30 
— Загальна біологія. 10 клас. 
13.00 у майстерні В. Фо- 
ворсьного. 14.00 — Фільм

мандний чемпіонат Європи з 
тенісу. Збірна СРСР — збір
на Англії.
± УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10,35 — «Для всіх і 
для кожного». 10.45 — Теле
фільм «Важка посада бути 
революціонером». 11.40 —
«Шкільний екран». -1 клас. 
Історія. 12.15 — «Орієнтир». 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—

СЕРЕДА,
19 січня ЧЕТВЕР,

20 січня

І. Шамо. Кантатаораторія 
-В. 1. Ленін». 17.05 — Доку
ментальні телефільми. 18.00

З ї!8 по 23

січня

J

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45—Мульт

фільми. 9.1о — Телефільм
«Сонячний вітер». Розділ 1 — 
«Поїздка в Іркутськ». 10.20— 
Клуб кінопрдорожей. 11.20— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — П'ятирічка — спра
ва кожного. Документальні 
фільми. 16.05 — Горизонт. 
17.05 — Російська мова. 17.35
— Відгукніться. сурмачі!
18.05 — Концерт ансамблю 
пісні й танцю «Імеретія» 
Грузинської РСР. 18.25 — 
Економіка повинна бути еко 
номною. Про досвід скопо 
мії палива в московському 
виробничому об’єднанні 
«Мосмедпрепарати» ім. Л. Я 
Карпова. 18.35 — Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні > 
світі. 19.00 — Сторінки твор
чості О. Серафимовича. 19.50
— Телефільм «Сонячний в1.- 
тері». Розділ 2 — «Поверней 
ня додому». 21.00 — «Час» 
21.35 — Камера дивиться у 
світ. «У справах фірми». Пе 
редача 3. 23.05 — Сьогодні • 
світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме 
ра». 10.35 — «Нові книги» 
11.25 — Фільм-концерт. 11.40
— «Шкільний екран». 5 клас 
Музика. 12.15 — Художній 
фільм «Петро Перший». 2 се 
рія. 13.50 — До 40-річчя 
прориву блокади Ленінгра 
ра. «В цей день. 40 років 
тому». 16.00 -- Новини. 16.li.
— «Срібний дзвіночок». 16.З* 
— Країна комсомолія. 16.55 
— Музичний фільм «Нон 
цертіно». 17.13 — «Продо
вольча програма — справа 
кожного». 18.00 — «Населен 
вю про цивільну оборону» 
(Кіровоград). 18 30 — К. т.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Від

гукніться, сурмачі! 9.15 — 
Телефільм «Сонячний вітер». 
Розділ 2 — «Повернення до
дому». 10.20 — Документаль
ний телефільм «Робочі грані 
алмазу». 10.50 — Грас дипло
мант Всеросійського кон
курсу І. Акулініна (домра). 
11.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Документальні 
фільми. 15.45 — Чи знаєш 
ти закон? 16.30 — Народні 
мелодії. 16.45 — Шахова
школа. 17.15 — Концертний 
зал телестудії «Орля». 18.00
— Ленінський університет 
мільйонів. «Дна світи — дві 
політики». 18.30 — В колено
му малюнку — сонце. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Ми будуємо ВАМ. 19.30 — 
Фільм-концерт «Танцює ан
самбль «Лієсма». 19.50 — 
Телефільм «Сонячний вітер». 
Розділ 3 — «Будні». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Це ви може
те. 22.20 — Сьогодні V світі. 
22.35 — Фільм-концерт «Га
лина Писаренко».
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
«Республіканська фізико- 
математична школа». «Ма
тематика і статистика». 17.00 
—- Музичний фільм «Малень
кі зірки». 17.45 — Екран по
шани Українського телеба- 
існня. 18.00 — Телефільм. 

(Кіровоград). 18.15 — К. т. 
• День за днем». (Кіровоград). 
18.30 — Концерт. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30— 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — «Торпедо». 2 і З 
періоди. 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».

-Броненосець «ГІотьомкіп». 
15.15 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Сільська го
дина. 19.20 — Р. Штраус. 
Вступ до опери «Капріччїо» 
виконує секстет солістів ор
кестру Віденської опери. 
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Динамо» (Москва)— 
«Крила Рад -. 2 і 3 періоди. У 
перерві — 20.00 — Вечірня 
казка. 21.00 — «Час». 21.35— 
Фільм «Не вір крику нічно
го птаха». 23.00 — Кубок 
європейських чемпіонів з 
баскетболу. Чоловіки. «Ци- 
бона» (Загреб) — ЦСКА.

П’ЯТНИЦЯ,
21 січня

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

<Д. Шостаковнч. Соната № 2 
у виконанні лауреата міжна
родних конкурсів Б. ІІетру- 
шанського». Фільм-концерт.
9.15 — Телефільм «Сонячний
вітер». Розділ 3 — «Будні». 
10.25 — Документальний
фільм «Єдність мети». 10.50
— Виступ лауреата всесоюз
них і міжнародних конкур
сів С. Слепокурова (баян).
11.15 — Новини. 14.30 — Но.
вини. 14.50 — Документаль
ні фільми про Володимира 
Ілліча Леніна «Живий Ле
нін.». -На початку року», «На 
вічній столиці». 15.45 —
Творчість юних. 16.15 — 
Москва і москвичі. 16.45 — 
Стадіон Для всіх. 17.15 —
Образ комуніста в радян
ському образотворчому мис
тецтві. 17.50 — Концерт.
18.15 — Наука і життя. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
— Наші діти. Кінозамальов-
ка. 19.05 — Тележурнал
«Співдружність». 19.35 —
«Перечитуючи заново».
Фільм-вистава. 21 00—«Час». 
21.35 — А. Дворжак. Форте
піанний квінтет. 22,30 —
Сьогодні у світі. 22.45 — Ко-

— Телефільм. (Кіровоград).
18-10 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.30 — Пісні 
українських радянських 
композиторів. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19,30 —
II. І. Чайковський. Симфо
нія номер 6. 20.25 — Теле
фільм «Леніно-Кокушкіноі». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «'Людина з 
рушницею». 23.00 — Нови
ни. 23.15 — Чемпіонат СРСР 
з волейболу. Чоловіки. «Ло
комотив» (Київ) — «Динамо» 
(Ташкент).
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм. 
8.35, 9.35 — Історія. 4 клас. 
9.05. 13.10 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. Ас
трономія. 10,35. 11.40 — Іс
торія. 7 клас. 11.05 — Пись
менники про В. І. Леніна. 
Розповідає М. Прилежаева. 
12.10 — Будиночок у 
шевському. 12.40 — 
праці в радянському 
зотворчому мистецтві. 13.40
— Тележурнал «Звіздар».
14.25 — Кіноепопея «Велика 
Вітчизняна». Фільм 16-й. 
«Визволення Польщі». 15.15
— Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Документальний те
лефільм «Продовження».
18.25 — Серенада для струн
ного оркестру П. Чаііков- 
ського. 19.00 — Клуб ман
дрівників. 20.00 —' Вечірня 
казка. 20.15 — Бесіда голо
ви Радянського комітету за
хисту миру ІО. Жукова. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм «За
лізний потік».

Шу- 
Тема 
обра-

«Спортлото». 9.25 — Екран 
друзів. Документальні філь
ми. 10.05 — Для вас. батьки. 
10.35 — Рух без небезпеки. 
11.05 — В. Маяковський. «Во
лодимир Ілліч Ленін». Фраг
менти з поеми. 11.50 — Пе
реможці. Клуб фронтових 
друзів. 13.25 —- Фільм-кон- 
церт «...Імені Василя Ан
дреева». 14.30 — Новини.
14.45 — Короткометражний 
телефільм «Етюд для доміно 
з роялем». 15.05 — Петров. 
«Створення світу». Перша 
сюїта з музики до балету.
15.30 — У світі тварин. 16.30
— Бесіда політичного огля
дача В. Бекетова. 17.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Спартак» — ЦСКА. У пе
рерві — 17.35 — Якщо хо
чеш бути здоровим. 19.15 — 
Мультфільм. 19.30 — Вечір 
в Концертній студії Остан- 
кіно. •Пісня-82». 21.00 —
«Чає». 23.05 — Чемпіонат
Європи з ковзанярського 
спорту. Жінки. 23.30 — Новини.
Д УТ

10.00 — «Актуальна каме* 
ра». 10.35 — Музичний Фільм 
«Співає М. Гнатюк». 10.55 — 
«Доброго вам здоров’я:». 
11.40 — «Призначаємо поба
чення». Естрадно-розважаль
на передача. 12.10 — «Точка 
зору». 12.40 — Концерт. 14.25
— Чемпіонат СРСР з волей
болу. «Локомотив» (Харків)— 
«Іскра» (Одинцово). 14.55 — 
«Галузь: досвід, проблеми».
15.20 — І. Нечуй-Левицькпй. 
«Кайдашева сім’я». Вистава.
17.20 — Для дітей. «Оліпець-
малювець». 17.55 — «Інтер- 
клуб». 18.45 — Скарби му
зеїв України. Б. ГІогансон. 
«Робітфак іде». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.40 —
Концерт народного артиста 
СРСР А. Мокренка. 20.45 — 
«На добраніч, дітиі» 21.00 — 
«Чао. 21.35 — Телетурнір 
«Сонячні кларнети. Самоді
яльні художні колективи 
Полтавської та Чернігівської 
областей.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 -- Фільм «Залізний по
тік*. 10.15 — «Ранкова пош
та». 10.45 — Розповіді про 
художників. Заслужений ху
дожник РРФСР В. Волович. 
11.15 — Ану. дівчата! 13.15
— Програма Горьковської 
студії телебачення. 14.05 — 
Теленарис. 14.35 — Музичний 
кіоск. 15.05 — Документаль
ний екран. 15.55 — Міжна
родний огляд. 16.10 — Здо
ров’я. 16.55 — Москва. Ве
ликий зал консерваторії. 
Концерт Московського ка
мерного хору. 19.10 — Лю
дина — господар на землі. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Чемпіонат СРСР з баскет
болу. Чоловіки. «Динамо» 
(Москва) — еЖальгІрІс». 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Найкрасивіші кораб
лі». 1 1 2 серії.

СУБОТА,
22 січня

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Ви

ступ дитячого вокально-хо
реографічного ансамблю «Гу
сельки». 9.15 — 4-й тираж

НЕДІЛЯ,
23 січня

«Розбіг». 9.15 — Грає духо
вий оркестр. Телеогляд-кон- 
курс. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському 
Союзуі 11.00 — «Здоров’я». 
11.45 — «Ранкова пошта». 
12.15 — Зустрічі на радян
ській землі. 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — О. Островський. 
«Тепленьке місце». Фільм- 
вистава. 16.35 — Фільм кон
церт «Балерина Галина Мс- 
зенцева». 17.50 •— Мульт
фільм. 18.00 —- Міжнародна 
панорама. 18.45 — Фільм 
«Веселі Історії». 20.00 —
Клуб кіноподорожей. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Вечір у Ве
ликому театрі СРСР. присвя
чений 100-річчю з дня на
родження О. Толстого. 23.00
— Чемпіонат Європи з ков
занярського спорту. Жінки. 
23.25 — Мавшії;.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — «Вперед, орля
та!» Ц.45 — «Село і люди»і 
12.15 — «Джерела». 13.00 —. 
«Котик, якого звали Гав».- 
Лялькова вистава. 13.40 — 
До відкриття V з’їзду 
ДТСААФ України. «Слава 
солдатська»? 14.25 — Худож
ній телефільм «Цирк». 15.55
— «У майстерні художника». 
16.50 — Концерт. 17.00 —. 
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. Вища ліга. Чоловіки. 
«Будівельник» (Київ) —. 
«ВЕФ;> (Рига). 18.30 — Му
зичний фільм «Приємні зна
йомства». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — 'Гелс- 
вистава. В. Ольшанський. 
«Лист». 20.25 — Телефільм 
«Закарбовані миті». 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Платон мені друг..?» 
23.05 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Телефільм «Найкрасивіші 
кораблі», і і 2 серії. 10,45— 
Документальні фільми. 11.30
— На землі, в небесах і на
морі. 12.00 — Очевидне — 
неймовірне. 13.00. — Фільм- 
концерт «Грає лауреат між
народного конкурсу піаніст 
А. Нікольськпй». 13.30 
Адреси молодих. 14.00 
Музика телеекрана. 15.50 
Телефільм «Народжена ре
волюцією». Фільм 9-й. «Ос
тання зустріч». 17.15 —•
Розповідають наші корес
понденти. 17.45 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. «Динамо»! 
(Москва) — « Сокіл». 2 і 3 пе
ріоди. У перерві — 18.15 і по 
закінченні — 19.15 — між
народний турнір з фехтуван
ня «Московська шабля»'.
19.30 — Кубок володарів
кубків з гандболу. Чоловіки« 
СІіА (Мінськ) — «ТВГросс- 
.вальштадт». (ФРИ). 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Ге
рой Соціалістичної Праці, 
лауреат Ленінської і Дер
жавної премій, лауреат Но? 
белівської премії академік 
Прохоров відповідає на за
питання школярів. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
фільм.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. '

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — До

кументальний телефільм

ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ 
ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЦСУ УРСР

ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ

Як і всякі бобові, соєві боби самі по 
собі — цінний білковий продукт харчу
вання. А законсервовані, в томатній пас
ті з додаванням цибулі, часнику, цукру, 
солі, борошна, пряностей, вони набува
ють більш широких корисних і смакових 
властивостей.

Продаються соєві боби у скляних 
500-грамових банках. Ви їх, шановні

споживачі, можете знайти у бакалійних 
відділах всіх продуктових магазинів.

ТО Ж, КУПУЙТЕ*! ВЖИВАЙТЕ КО
РИСНИЙ І НЕДОРОГИЙ ПРОДУКТ- 
С.ОЄВІ БОБИ В ТОМАТІ!

Дирекція обласної бази 
«Укроптбакапія».

НА

операторів обчислювально-клавішних 
машин (денне навчання, строк навчан
ня — 4 місяці);

бухгалтерів промислових підприємств 
(вечірнє відділення, строк навчання — 
1,5 року).

ПЛАТНІ КУРСИ ПІДГОТОВКИ:

Початок занять — в міру комплекту
вання груп.

Адреса комбінату; 316050, м. Кірово
град, пров. Плетений, 12. 'Гел. 3-10-39.

Дирекція.
Зам. з.

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ

ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННОЇ СТАНЦІЇ

У зв'язку з переключенням ка
бельних ліній у районі мосту 
по вул. Карла Маркса,

у період з 20 січня 
по 20 березня ц. р,

можливі тимчасові перерви 
зв'язку між автоматичними теле
фонними станціями м. Кірово
града.

Адміністрація 
Кіровоградської ТТС. 

Зам. 2.Зам. 4.

НАША АДРЕСА:«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

316050. МСП,

м. Кіровоград,

вул, Луначарського, 36.
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