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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

жити ВІТЧИЗНІ СЛУЖИТИ
23 січня почався Всесоюзний місячник
оборонно-масової роботи під девізом «Рі
шення ХХУІ з'їзду КПРС — у життя!»
Хлібороби колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району восени проводжали в армію одно
сельців. Перед урочистим вечором призовники оточи
ли комсомольця Анатолія Скутаря, який працює шо
фером. Рік тому він теж був воїном. Анатолія запи
тали, як він став відмінником бойової і політичної
підготовки з перших місяців армійського життя. Скутар відповів коротко: «Я готувався до випробувань
ще до призову в армію. Став спортсменом-розрядннком, значківцем ГПО, здобув технічну спеціаль
ність...» Така відповідь додала призовникам упевне
ності — вони теж пройшли таку підготовку. В цьому
їм допоміг комітет ДТСААФ, колишні фронтовики,
вчитель початкової військової підготовки.
Пішли хлопці в армію з комсомольських організа
цій Світловодського заводу чистих металів, колгоспів
імені Шевченка та імені Фрунзе Ульяновського і Кі
ровоградського районів. 1 вони до призову здобули
високий ідейний і фізичний гарт там, де працювали,
вчилися. Тож їхні наставники переконані, що юнаки
теж стануть відмінними воїнами.
Позавчора у містах і селах області відбулися вечо
ри бойової слави, приурочені відкриттю місячника
оборонно-масової роботи. Перед молоддю виступали
колишні фронтовики, ветерани партії і комсомолу. Вони
вели розмову про непереможну, легендарну Радян
ську Армію, її традиції, про подвиги, доблесть і честь
захиснина Країни Рад. Колишній льотчин, Герой Ра
дянського Союзу В. О. Верхоланцев, на уроках муж
ності у середніх спеціальних навчальних закладах на
гадував юнакам і дівчатам настанову О. 1. Покришкіна: «Льотчину потрібне постійне фізичне тренування.
Можна бути людиною відчайдушної сміливості і не до
могтись успіху в повітрі. Треба, щоб льотні знання і
відвагу доповнювали міцні м’язи, вірне око, добре
серце і легені». І розказав, як він готувався до випро
бувань, як громив ворога під Моснвою, у небі над
Берліном.

Активізувавши роботу по військово-патріотичному
вихованню молоді, в багатьох трудових колективах,
навчальних закладах області комсомольські і дтсаафівські працівники намагаються організувати захо
ди, які б зацікавили юнаків і дівчат. Комітети
ДТСААФ рекомендували своїм активістам у дні мі
сячника пропагувати заповіти В. 1. Леніна, положен
ня Конституції СРСР про захист соціалістичної Віт
чизни, революційні, бойові і трудові традиції Кому
ністичної партії і радянського народу, героїчну істо
рію радянських Збройних Сил, славний шлях оборон
ного товариства. Дтсаафівці разом з профспілкови
ми і комсомольськими організаціями приступили до
проведення військово-патріотичних, агітаційно-пропаі гандистських заходів, спрямованих на виховання мо
лоді в дусі радянського патріотизму і пролетарсько
го інтернаціоналізму. Ідеологічні працівники роз’яс
нюють рішення листопадового (1982 р.) Пленуму
ЦК КПРС, промову на ньому Генерального секрета
ря ЦК КПРС 10. В. Андропова, зовнішньополітичний
курс партії і нашої держави, націлений на припинен
ня гонки озброєнь.
Широка програма роботи на час місячника, на
приклад, а дтсаафівців кіровоградського заводу «Чер
вона зірка». Майже щодня заводчани братимуть участь
у спортивних змаганнях з військово-принладних видів
спорту, а засідання
війсьново-патріотичного клубу
майбутнього воїна «За Вітчизну» проводяться безпосе
редньо в цехах, гуртожитках. В кінці січня і в люто
му тут будуть влаштовані ленінські читання на теми:
«В. І. Ленін, КПРС про захист соціалістичної Вітчизни»,
«XXVI з’їзд КПРС про зміцнення обороноздатності краї
ни, підвищення бойового потенціалу радянських Зброй
них Сил», «Радянські Збройні Сили — могутній фактор
миру і безпеки, надійний засіб приборкання агресив
них сил», «ДТСААФ — помічник І резерв радянських
Збройних Сил». Такий досвід варто наслідувати всім
комсомольським і дтсаафівським організаціям.

;

зиплярі

А ще в ході місячника СЛІД провести огляд роботи
найменших підрозділів оборонного товариства, залу
чити в ДТСААФ нових членів, вдосконалити підго
товку молоді до служби в Збройних Силах СРСР.
Тематичний вечір, кінофестиваль, урок мужності,
військово-патріотична гра, авто- і мотопробіги, воєні
зований похід — ці та інші заходи мають дати як
найбільшу віддачу.
Нині в кожному колективі фізкультури, організації
ДТСААФ обговорюються підсумки минулорічної ро
боти. Є прорахунки в справі впровадження в дію
комплексу ГПО. То саме час віднайти причини спаду
в роботі і усувати їх. 1 хай кожен комсомолець складе залік з фізичної та військово-технічної підготовки,
хай чемпіон з багатоборства ГПО допоможе почат
ківцю підготуватись до складання нормативів фіз
культурного комплексу. За місяць можна зробити
багато. А тоді, коли у вашому колективі буде уро
чистий вечір, присвячений 65-й річниці Радянської
Армії і Військово-Морського Флоту, про досягнуте
ви з гордістю рапортуватимете ветеранам.

МОЛОДЬ
підприємства
по праву пишається
цими трудовими успіхами.
Адже четверту частину
продукції
виробляють
комсомольці.
І справа
економії, бережливого ви
трачання сировини, палив
но-енергетичних ресурсів,
матеріалів, робочого ча
су — під їхнім контролем.
Сьогодні на підприємстві
кожен молодий трудівник
веде особистий рахунок
економії. Рейди-перевірки

Вагомих здобутків у другому році одинадцятої п’я
тирічки досягли металурги Побузького нікелевого
заводу. Достроково, 24 грудня, завершено дворічну
програму по виробництву основної
продукції.
Заощаджено 10,4 мільйона кіловат-годин електро
енергії, 800 тонн умовного палива. Цьому сприяло
соціалістичне змагання, що розгорнулось під деві
зом «60-річчю СРСР — 60 ударних тижнів». Вінцем
трудової перемоги став Указ Президії Верховної Ра
ди Української РСР про присвоєння Побузькому ні: келевому заводу імені 60-річчя Союзу РСР.

ОРІЄНТИР —
ЕКОНОМІЯ

звання кращого робітни
ка молодий плавильник
Володимир Головко, якби

бочого часу — найвагомі
ший.
Завжди у пошуку резер
вів токарі комсомольськомолодіжного
колективу
Миколи Бєлінського. Ос
воєння складних опера
цій, підвищення кваліфі
каційних розрядів кожно
го токаря дало змогу ко
лективу працювати з мі
німальними відходами об
точуваних деталей. Висо
ка якість роботи вирізняє
і
комсомольсько-моло
діжний колектив слюса
рів, який очолює Воло
димир Капітанчук.
А чи зміг би вибороти

хоч на йоту порушив тех
нологічний
процес, не
вмів раціонально вико
ристовувати робочий час?
Бережливість у всьому
стала невід’ємною рисою
і в розливника металу
Андрія Романченка.
На листопадовому (1982 р.)
Пленумі ЦК КПРС під
креслювалося
особливе
значення швидкого впро
вадження у виробництво
досягнень науки і техні
ки, передового досвіду.
В минулому році раціона
лізатори
і винахідники
підприємства впровадили
у виробництво більше 300

ЗРОСТАЄ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАХУНОК
по раціональному вико
ристанню сировини і мате
ріалів, які ввійшли в прак
тику роботи заводського
комітету комсомолу, зав
жди масові й ефективні.
Горе «забудьку», якщо
помітить біля його вер
стата без потреби вклю
чену
електролампочку
хтось із комсомольськомолодіжної бригади елек
тромонтерів Василя Узенюка. Хлопцям до всього
є діло, вони готові при
йти на допомогу у будьяку хвилину. А їхній ра
хунок економії електро
енергії, матеріалів й ро

рацпропозицій 3 еконо
мічним
ефектом
один
мільйон карбованців. У
цьому значний внесок і
комсомольців. Молоді ра
ціоналізатори П. Гоєнко,
В. Білоскурський, В. Дубровін подали по 4 рац
пропозиції.
На третій рік п’ятиріч
ки заводські умільці пла
нують застосувати новий
спосіб
випарювального
охолодження
окремих
вузлів конструкції рудотермічної печі, від чого
передбачається економіч
ний ефект 400 тисяч кар
бованців. Досягнуто цьо
го буде за рахунок збіль
шення строків служби та
зниження питомої витра
ти
електроенергії
при
плавці.
У здійсненні намічено
го велику роль відіграє і
соціалістичне змагання за
економію і бережливість,
Колектив заводу взяв
на третій рік п’ятирічки
високі соціалістичні зобо
в’язання. Зокрема, пла
нується
виконати річне
завдання по випуску про
дукції до 28 грудня, знач
но збільшити випуск то
варів широкого вжитку.
О. Р13НИЧЕНКО,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».

емт Побузьке,
Голованівський район.

НАСТАЛА ПОРА ф&тоІЇепоЬта,
РЕМОНТНИКІВ
Успішно справився із пе
реробкою цукрових буря
ків урожаю-82 колектив
Маловнсківського цукро
заводу. Він випустив по
над зобов’язання майже
400 тонн продукції. На
0,7 процента зросла порів
няно з плановою продук
тивність праці.
Для багатьох виробни
чий сезон позаду. Але не
закінчився він для підроз
ділів, зайнятих перероб
кою цукрової тростини.
Як і раніше, по-ударном^
трудяться зміни, які очо
люють молоді спеціалісти
Віра Грєшникова та Іван
Ертншко.
Додалося
роботи ре
монтникам. Забезпечуючи
надійність діючого устат
кування, вони почали під
готовку інших дільниць до
наступного сезону цукро
варіння. Значно перевико
нують змінні норми моло
ді виробничники Т. Турків,
А. Гдсмшськни, Д. Стука
ло. Щедро ділиться з ни
ми багатим досвідом слю
сар по ремонту контроль
но-вимірювальних приладів В. М. Черненко (на
знімку зліва угорі він разом із комсомольцем Миколою Мельником). Володимир Михайлович 21 рік
на заводі, ударник кому
ністичної праці.
Відчутно зміцніла у ко
лективі трудова і вироб
нича дисципліна. Кожев
старається
працювати з
найбільшим
навантажен
ням. Як і І\МК електроцеху, очолюваний С. Тнмощенком (на знімку внизу).
Добре потрудилися, а під
час обідньої перерви мож
на й у шахи зіграти.
Фото В. ГРИБА.

2—3 стор.

«Молодий комунари

25 січня 1983 року
КОНСУЛЬТПУНКТ
«ВІТРИЛ»

;
|

Два тижні тому почався черговий етап
шкільного життя — третя навчальна чверть,

найдовша і найвідповідальніша. Від неї заклежить оцінка всієї твоєї роботи за цілий
рік. «Вітрила» вірять у твої сили, друже!

Бережливість у малому — економія у великому
цьовують потрібні вправи
на тренажері. Таким чи
ном вони зекономили за
минулий рік 400 літрів бен
зину.

СІМ РАЗІ
ВІДМІР

За час існування
між
шкільного
навчально-ви
робничого комбінату тут
не
замінили
жодного
стільця,
жодної
парти
завдяки
бережливому

ЯМ*

У кабінеті Олександрій
Члени поста бережли
ського
районного
між вих міжшкільного навчаль
шкільного
навчально-ви но-виробничого комбіна
робничого комбінату, де ту
десятикласниці
СШ
старшокласниці
навчаю № 1 м. Олександрії Ірина
ться швацької справи, йшла Бондарчук, Людмила Фежвава розмова. Викладач дорченко, Надія
Кавара
Лідія Григорівна Жушман слідкують за правилами
показувала вихованкам, як експлуатації швейних ма
економно
розкроювати шин.
тканини.
Дбайливо
ставляться
Нині рух за бережли старшокласниці до всього
вість — одне з основних кабінетного
обладнання,
питань, яким займаються приладдя.
в комбінаті. Шили, примі
У комбінаті прийняті со
ром, дівчата простирадла ціалістичні зобов’язання—
для Пантаївського дитячо зібрати протягом навчаль
го будинку. І жодного ного року 4 тонни метало
буді
метра тканини не зіпсува лому, зекономити
ли. Проходячи виробничу вельних матеріалів на 400
практику на Олександрій карбованців, 1000 кіловатській швейній
фабриці, годин електроенергії. Усе
учениці особливо ретель намічене під силу учням.
водії
но дотримуються
прави Скажімо, майбутні
за
ла: «Сім разів відмір, один перед тим, як сісти
кермо автомобіля, відпра
відріж».

ставленню школярів
до
інвентаря. Добре
збері
гається і верстатне
об
ладнання. Все рідше наві
дуються в слюсарні май
стерні наладчики.
Завдяки раціональному
використанню металу йо
го технологічні
витрати
набагато нижчі від норми.
У столярному класі не до
пускають значних відходів
сировини. Кожен шматок
деревини, деревостружко
вих плит і фанери йде на
виготовлення стільців, по
лиць, рамок,
посилкових
ящиків, шпаківень тощо...

Т. КУРЛЮК,
спецкор «Молодо
го комунара».

м. Олександрія.
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КОНКУРС

ПОШТА «ВІТРИЛ»

НА ПОЧАТКУ НИНІШНЬОГО

НАВЧАЛЬНОГО |
рокудля старшокласників в області бу- "

ЛО ОГОЛОШЕНО КОНКУРС
ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ
у ньому

ВЗЯЛИ

УЧАСТЬ

на кращий твір, в

утворення срср. і

МАЙЖЕ 15 тисяч

і

УЧНІВ 8-10 КЛАСІВ УСІХ РАЙОНІВ._______ |
КОНКУРС ТРИВАВ ДО ГРУДНЯ.2 ОТ НАЛЕ-

і

РЕДОДнї НОВОГО РОКУ СТАЛИ ВІДОМІ ЙОГО І
ПЕРЕМОЖцГпРАВДА. ВИЗНАЧАТИ ЇХ БУЛО, |

ПРЯМІГсКА^
БУВ ПО^СВО€МУ

КОЖЕН ТВІР в
ЦІКАВИЙ, ОРИГІНАЛЬНИЙ, І

НЕПОВТОРНИЙ. АЛЕ В УСІХ ОДНАКОВО ПРО- І

ЗВУЧАЛА НОТА СИНІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ ДО БАТЬКЇВЩИНИ І НАРОДУ.____________________________

______________________
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Друзі в біді
ие покидають
Шановна редакцієї
Просимо через газету
висловити подяку учням
102 класу середньої шко
ли № 34 м. Кіровограда
Андрію
Марковському,
Олегу Турбаю,
Анатолію
Гринькіну, Павлу Аулову,
Олександру
Косьмину і
багатьом іншим.
У жовтні 1982 року з на
шим сином трапилось не
щастя — він травмував но
гу. Довгий час Юрій
не
піднімався. Але товариші
не залишили його.
Вони
часто приходили до
нас
додому, розповідали про
життя класу, підбадьорю
вали, робили все, щоб у
навчанні Юра не відс*»^
вав.

Зарекз товариші постійно
відвідують його в лікарАІ.
Дякуємо
їм за міці/
дружбу, увагу і турботу
про товариша, бажаємо
відмінних успіхів у на
вчанні.
З повагою
сім’я Конопльових.

_______________________
П ОДРУ ГИ кажуть мені: «Станеш учитель
кою — ні в будні, ні в свя
та відпочинку не мати
меш». Друзі авторки них
рядків Інші К. із селища
Балахівка
Олександрій
ського району ніби змо
вилися з однокласниками
Валі Г. (правда, ті гово
рили: «Світу білого не по
бачиш»). Інна реагує на за
стереження майже так, як
і її ровесниця з Устинівки:
«Я не звертаю уваги на
їхні слова і все одно бу
ду педагогом».
Дівчата впевнені в остаточності свого
вибору.
Але як народилася
їхня
мрія? Учитель — профе
сія не одновимірна, він
одночасно викладач І ви
хователь. У якій із цих ро
лей школярки вже випро
бували себе? Може,
їм
сподобалося бути вожати
ми у молодших учнів? Чи
майбутнє заняття приваб
лює лише можливістю на
вчати дітей основ улюбле-,
ного шкільного предмету?
Про це в листах нічого не
сказано, отож й ігнору
вання їх авторками «міну
сів» роботи в школі здає
ться дещо поспішним. В
учителя й справді — то
вариші Валі й Інни де в
чому мають рацію — іно
ді буває обмаль вільного
часу. Його забирає пере
вірка зошитів, підготовка і
проведення
позакласних
заходів, гурткова робота
тощо. Все це сприймає
ться безболісно, як само

сто ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ
собою
зрозуміле тільки
тоді, коли є радість від
спілкування 3 дітьми. Та
ка, яку відчуває молода
вчителька, директор
Нововознесенської
восьми
річної школи Маловисківського району В. Сидоряк:

на це питання дає наступ
ний лист:

«Нині я дев’ятикласни
ця, — пише Оля П. з Компаніївського
району. —
Після восьмирічки пробу
вала вступити до Новобузького педучилища —
вчителькою мріяла бути з

Проти вітру
Вміщений у минулому випуску «Вітрил»
30 листопада 1982 року під заголовком
«Не зраджу мрії» лист десятикласниці Ва
лі Г. з Устинівки викликав у читачів бажан
ня поділитися своїми роздумами про пра
цю вчителя.

«Ііереді мною сині й ка
рі, чорні й сірі оченята мо
їх вихованців, у котрих
відблиск захвату від по
дорожі в країну, якої не
має на карті — Країну
Знань. І я щаслива віл то
го, що веду їх туди. Кож
на п'ятірка учня — то моє
найбільше свято».
Якщо серце бодай раз
не стискалося від подіб
ного відчуття, то чи є га
рантія, що молода люди
на матиме сили до визна
ченої мети пливти й про
ти
вітру,
не
боячись
штормів?
Якоюсь мірою відповідь

молодших класів. Але ме
не спіткала невдача, і я не
стану більше подавати ту
ди документів. Бо якщо
раз не змогла стати сту
денткою, то не варто далі
і часу марнувати. І сором
но буде друзям у вічі ди
витися, коли знову прова
люся...»
Така ж сама історія —
про фах педагога Оля
знає лише
одно — Що
«мріяла» його
здобути.
Плани її зруйнувалися, як
піщаний замок, від удару
житейської хвилі. Але ж
не виключено, що рішен
ня дівчини не повторюва-

ти своєї спроби було про
диктоване
гіркотою по
разки, яка згодом мине.
І якщо в Олі після цього
залишиться бажання пра
цювати в школі, то їй не
обхідна буде тільки напо
легливість. Наявність цієї
риси в характері вважає
головною
передумовою
досягнення людиною по
ставленої мети О. Фарафонова з Олександрії:

«Усі труднощі на шляху
до наміченого треба до
лати, покладаючись тільки
на власні сили, не підсту
паючи ні на крок убік».
А що ж робити, коли
вбік раз-у-раз «заносить»?
Коли молода людина не
знає, на чому зупинитися,
а вже надходить час це
зробити? Подібні питання
непокоять десятикласницю
В. Десяк із села Данилової Балки Ульяновського
району:

«Мені хотілося б стати і
педагогом
(учителі ка
жуть, що маю нахил до
виховання), і кіноактри
сою, і естрадною артист
кою. У мене є всі дані для
цих трьох професій. По
радьте. де можна хоча б
одну з них набути».
Хоча б одну... Виходить,
усе одно яку, здібності ж
є до всіх. Але що дає Ва
лі підстави так категорич
но це стверджувати? Га
разд, не сумніваємося у
авторитетній думці її на
ставників:
дівчина вміє
налагоджувати контакти з
дітьми. Складніше з
ар
тистичним талантом: Валя

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ
полицю

ВАМ, ЮНІ
ПОЛІТІНФОРМА
ТОРИ
ІІолітінформатор у шко
лі — це пропагандист і
агітатор. Від нього ждуть
цікавих розповідей про
трудові будні Одинад0Угої
п’ятирічки, про життя ком
сомольців і піонерії.

напевне в кіно ще не зні
малася і виступала
хіба
що на шкільній або район
ній естраді... Правда, як
що повернутися до щой
но сказаного про наполег
ливість... Вона зможе до
помогти,
якщо
дівчина
обере собі справу, до
якої душа лежить най
більше.
І це ніяк,не означатиме,
що тоді доведеться обли
шити інші, які теж подо
баються. Улюблені занят
тя можна успішно поєд
нувати. Приміром, О. Іва
нов з Вільшанки відчуває
однакове задоволення »
від педагогічної роботи
(він навчає дітей музики),
і від своєї причетності до
мистецтва (бере участь у
дискотеках, керує естетич
ним центром). Учитель по
чаткових класів Созонівської середньої школи Кі
ровоградського
району
В. Завіна ееде
заняття
гуртка бальних танців. А
викладачі Кіровоградської
СШ № 17 Л. Д. Гребенюк,
Н. С. Радловська, Л. П.
Маленко, О. Л. Суржан,
Л. О. Бурмистрова вияви
ли непогані
режисерські
здібності при підготовці
свята прощання з буква
рем для першокласників,
про що розповіла в листі
до редакції жителька об
ласного
центру Л. Руси
на. Ці приклади — вже
аргументи «проти» тверд
жень друзів Валі й Інни,
чиї листи ми обговорюва
ли на початку розмови.

«Шановна редакціє! По
відом, будь ласка, адресу
технікуму, де можна бу
ло 6 набути спеціальність
будівельного
характеру,
навчаючись заочно.
Володимир
ЄФЕНАРДАШЕв.
м. Знам’янка».

Ну що ж, Володю, коли
серйозно маєш намір ста
ти будівельником, радимо
вступати до Київського
або Миколаївського буді
вельних технікумів, де є
заочні відділення. їх адре
си: 252049. м. Київ-49. вух.
Стадіонна, 2/10: 327003.
м. Мнколаїв-3. вул. Пер
ша Слобідська, 2.
*

*

*

«Моя сім’я — хлібороб
ська. У свій час дід. тру
дився у першому, створе
ному після революції, кол
госпі. Батько і мама про
довжили його справу —
працюють у нашому міс
цевому господарстві. Бать
ко — бригадир тракторної
бригади, мама — пташииня. А я після восьмого
хочу подати документи на
агрономічний відділ сіль
ськогосподарського техні
куму.
Прошу повідомити, чи є
в нашій” області такі на
вчальні заклали.
Ольга ОХРІМЕНКО».

Олю, успішно закінчуй
вісім класів і подавай до
кументи до Бобрннецького
сільськогосподарського тех
нікуму.
Його
адреса:
317220, м. Бобринеиь, вул.
В. Порика, 4.

*

ф

*

М. Іванюк і О. Тарака
нов з ГолованівськОго ра
йону запитують, який вуз
готує інженерів-радіоелектроніків.
Відповідаємо вам. хлоп
ці, що в Харкові знаходи
ться інститут радіоелектро
ніки. Його адреса: м. Хар
ків, проспект Леніна. 14.

Н. ДАНИЛЕНКО.

ня подій політичного та
громадського життя краї
ни, знайомить з видами
політичної інформації: бе
сідами,
оглядами, пові
домленнями, • диспутами.
Вона допоможе юним нолітінформаторам так орга
нізувати політичне інфор
мування учнів, щоб воно
було бойовим, цікавим,
щоб кожен піонер знав
про все, що відбувається в
нашій країні та за її ме
жами.
У збірнику «Будь готов!»
(М., «Молодая гвардия»,
1982, 192 с.) розповідає
ться про історію організа
ції, традиції, сьогоднішнє
життя та справи піонерії.

фесін», «Ордени Радян
ського Союзу на прапорі
ВЛКСМ».
Два рази на місяць ви
ходить
«Комсомольская
жизнь» — суспільно-полі
тичний
інформаційний
журнал
ЦК
ВЛКСМ.
Матеріали,
які
мож
на викорисотати иля по
літичного
інформування
учнів, вмішені тут під руб
риками: «Лектору, пропа
гандисту,
політінформатору», «Ідеологічна робо
та», «Читач запитое —
відповідаємо».
«Страны мира» — корот
кий ПОЛІТНКО-еКОНО^ІЧННЙ

довідник. Вн.іаі-гьс.і/в .Мо
Обласна дитяча бібліо Книга ня випущена по ку, Лає короткі нщо’лості
тека імені А. її. Гайдара ЬО-рІЧЧЯ Всесоюзної ПІО* про економіку і поличне
пропонує юним полЛїн- перської організації імені становище країн світ* вмі
форматорам бібліографічВ. І. Леніна, ілюстрована щує дані про площу, кіль
пий огляд матеріалів, які
кольоровими малюнками кість населення, столиці,
вони можуть використати,
та фотоматеріалами.
державний і суспільний
готуючись до політінфорУ «Календарі школяра»
лад країн світу.
мацій.
(М.,
Политиздат, 1982.
Хороші матеріали для
У

серії

«Библиотечка

128 с.) теж вміщені мате-

скві Пол/тви лаво.м шорО-

політичного інформуванні
ппп-ігмс
пргпгблікянйька
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ПРЯМО СКАЖЕМО.
був по-своєму

НЕЛЕГКО.

КОЖЕН

Олександру Косьмину і
багатьом іншим.
У жовтні 1982 року з на
шим сином трапилось не
щастя — він травмував но
гу. Довгий час Юрій не
піднімався. Але товариші
не залишили його. Вони
часто приходили до нас
додому, розповідали про
життя класу, підбадьорю
вали, робили все, щоб у
навчанні Юра не відста
вав.
1
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цікавий, оригінальний,

НЕПОВТОРНИЙ. АЛЕ В УСІХ ОДНАКОВО ПРО

ЗВУЧАЛА НОТА СИНІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ ДО БАТЬ
КІВШ.ИНИ І НАРОДУ

СЬОГОДНІ ТВОЇЙ УВАЗІ, СТАРШОКЛАСНИKV, ПРОПОНУЄМО УРИВКИ ІЗ ТВОРІВ ПЕРЕК0ЖШВ
КОНКУРСУЧОХЩК КОНКУРСУ.
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країні. Утворений волею
народів за Вашими плана
ми Радянський Союз ско
ро буде зустрічати
свій
60-річний
ювілей. А зміни,
і
які відбулися в житті на
шої
країни, просто гран
і
діозні.
Мільйони моїх спів
,
вітчизників трудяться, на
вчаються,
охороняють кор
і
дони Вітчизни, ростять ді
тей, виховують молодь у
дусі пролетарського ін
тернаціоналізму, як запо
Велика Жовтнева соціа
відали Ви.
лістична роволюція вдих
Як коріння живиться со
нула нове життя і в наше
І містечко. Замість вузьких ками матері-землі, так ра
брудних вуличок з хатка дянські люди черпають си
ми під соломою виріс су ли та енергію в дружбі
часний районний центр із радянських народів. Чут
добротними
житловими тя єдиної родини, вихова
будинками,
виробничими не укладом нашого життя,
підприємствами, загально- для кожного з нас святе і
I освітніми школами, закла необхідне як хліб, як повітря.
дами культури.
голову біля
...Схиляю
радянським
пам’ятника
за
воїнам, що загинули
Як би Ви, дорогий Воло визволення Долинської. Із
димире
Іллічу, зраділи, хвилюванням читаю висі
плиті
коли побачили б не зне чені на гранітній
долених людей, що все прізвища героїв. Серед
Воронов і
о життя гнули спину на ба- них росіяни
I гатих, а вільних і щасли- Майоров, українці Матько
I вих громадян — господа-і Олешко, казах ГутузI рів своєї землі.
баєв...
Я належу до молодого
Т. ЄФРЕМОВА,
В покоління Країни Рад. У учениця восьмого клатравні мені
виповниться
I
су Долинської серед15 років. А сьогодні я ста
і
ньої школи № 1.
ла членом Комуністичної
Спілки Молоді, яка носить
Ваше ім’я.
Спасибі Вам, Іллічу, за
щастя жити в Радянській
Володимир Ілліч Ленін
ніколи не був у нашому
містечку, але згадав стан
цію Долинську у своїй
праці «Розвиток капіталізму в Росії» як один із
значних ринків збуту робочої сили на Півдні, куІди селяни з багатьох гу
берній ішли найматися до
поміщиків на сезонні по
льові роботи.

ВАМ, ЮНІ
ПОЛІТІНФОРМАТОРИ
Політінформатор у школі — це пропагандист і
агітатор. Від нього ждуть
цікавих розповідей про
трудові будні одинадіАтої
п’ятирічки, про життя йомсомольців і піонери,______
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дружбу,
увагу і турботу
про
товариша,
бажаємо
підмінних
успіхів
у
на
вчанні.
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...Влітку на базі нашого
шкільного табору праці і
відпочинку пройшов фестиваль, присвячений 60-річЦе
чю утворення СРСР.
було справжнє свято ААИру, щастя, дружби і братерства. Наша школа вже
більше п’ятнадцяти років
підтримує дружні зв’язки
з Халданською середньою
школою Євлахського району
Азербайджанської
РСР. Під час фестивалю
відбулася зустріч не тільки з нашими старими друзями, а й з ровесниками
з Григорополіської деся
тирічки Ставропольського
краю, Балашихінської СШ
Московської області і Сандовської десятирічки Калінінської області. Разом ми
працювали на полях колгоспу «Родина», відпочи
вали. До пізнього вечора
лунали пісні народів братніх республік. Ми заводили то російську «Берізку»,
то азербайджанську «Курмата», танцювали україн
ські народні танці.-

Розлучалися з надією на
швидку зустріч, запрошу
вали один одного до се
бе в гості.
Пригадую розповідь про
директора
Халданської
школи Сулеймана Маме
дова, який загинув,
виз
воляючи від фашистських
загарбників українське се
ло Пісочне. Сьогодні цю
десятирічку очолює його
учень Заїд Гамілович Шаюбов. І його кров окро
пила українську землю.
Як рідну матір він згадує
українську жінку, яка вря
тувала його від смерті, ви
нісши пораненого з поля
бою.
Часто пригадую і те, як
тепло і щиро приймали
нас халданці на своїй со
нячній землі. Мене там
навіть зовсім
незнайомі
називали сестрою...

. ’
в. ТЮПА,
учениця Богданівської
СНІ № 1 імені В. І. Ле
ніна.
Знам’янський район.

Спробуйте

перевиховати
Нас, десятикласниць Кіровської СШ Долинського району, схвилював лист
«Лицарі з дев’ятого кла
су». Згадали минулий рік,
коли хлопці-однокласники
навіть не віталися, не ка
жучи вже про безліч на
смішок і глузувань. Допо
могла нам класний керів
ник Любов Іванівна, котра
порадила провести клас
ну годину
«Поговоримо
про себе». Ми обговори
ли поведінку кожного уч
ня, стосунки між дівчата

ми та
хлопцями.
Після
тієї відвертої розмови все
змінилося, хлопці
стали
уважнішими до нас, чем
ними. Ми вже не дивує
мося, бачачи на перерві
хлопця з дівчиною, які ра
зом розв’язують
задачу
чи обговорюють перегля
нутий фільм або прочи
тану книгу. Можливо, і
вам, шановні дев’ятиклас
ниці, пощастить перевихо
вати своїх «лицарів».

«МИ-ГРОМАДЯНИ
КРАЇНИ РАД»
Недавно у середній шко
лі № 2 м. Новомнргорода
відбувся урочистий вечір,
присвячений
врученню
старшокласникам паспор
тів.
Цікаво і дохідливо було
показано на місцевих при
кладах
розвиток Союз}
РСР за 60 років. І от на
решті настав хвилюючий
момент — ветеран війни і
праці С. Г. Гаїна, началь
ник
паспортного столу
РВВС М. М. Хименко і за
ступник начальника рай
відділу міліції Л. Й. Пань
ков вручили учням десятих
класів паспорти. Вони по
бажали учням дорожити
званням
громадянина
СРСР, з честю носити чер
вону книжечку із зобра
женням герба нашої Бать
ківщини.
Від імені учнів десяти
класник О. В’язовський за
певнив присутніх, то ве
лике довір’я старших во
ни виппавзають.

В. ПРИЗ.
м. Новомирго'род.
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форматорам бібліографічпий огляд матеріалів, які
вони можуть використати,
готуючись до політінформацій.
У серії «Библиотечка
пионера-активиста»
ви
йшла книга Гринберга В.,
Фуріна С., яка називається
«Загоновому політінформатору»
(М., «Молодая
гвардия», 1982, 109 с.).
Книга радить, як вико
ристати газету, книгу, те
лепередачі для вневітлен-

домленяямн,
диспутамиВона допоможе юним по*
літінформаторам так орга
нізувати ПОЛІТИЧНО Інфор'
мування учнів, щоб воно
було бойовим, цікавим,
щоб кожен піонер знав
про все, що відбувається в
нашій країні та зя її ме
жами.
У збірнику «Будь готов!»
(М., «Молодая гвардия»,
1982, 192 с.) розповідає
ться про історію організа
ції, традиції, сьогоднішнє
життя уа справи піонерії.
<»••»
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перської opt анГлзпхї \мені
В. 1. «Леніна, ілюстрована
кольоровими
малюнками
та фотоматеріалами.
У «Календарі школяра»
(М.,
Политиздат, 1982.
128 с.) теж вміщені мате
ріали про видатних діячів
науки, культури та народ
ного господарства нашої
країни, запропоновано ряд
необхідних для політ ін
форматора рубрик: «Мала
піонерська енциклопедія».
«Рубежі бойової слави»,
«Школа робітничих
про-

ІМфОрМЗНІШіЙ
ПІЧНИЙ
ЦК
ВЛКСМ.
журнал
с
ЯКІ
мож.Матеріали,
лля по
и а викорисотати
і— ,
рто
інформування
.тіт'нчиого
тут ПІД руб
учнів, вмішені
і‘
риками: «Лектору, пропа
гандисту.
поЛІтінформатору» «Ідеологічна робо
та»
«Читач запитує відповідаємо».
«Страны миря» — корот
кий прлігию-еконбЖУмй
довідник. Видається^ Мо
скві Політвидавом шоро■ 1 ям.-.
пппопипіе краг.і
о-мішуе дані про плоту, кіль
кість населення, столиці,
державний і суспільний
лад країн світу.
Хороші матеріали для
політичного п^фopмvйaннl
друкує
республіканська
піонерська газета «Зірка»
під рубрикою «Політичні
бесіди».
В, СОЛОНЕНКО,
старшим бібліограф об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. П. Гай
дара-

----------------- — ПО СТОРІНКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ

зтшіш де типцю

ВОСЬМИКЛАСНИЦЯ СІЛ № 34 ІРИНА НЕЗДАТНА УСПІШНО ПОЄДНУЄ НА
ВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ школі З ЗАНЯТТЯМИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ
МУЗИЧИШ ШКОЛІ № 1. ВОНА НАВЧАЄТЬСЯ ПО КЛАСУ СКРИПКИ. НЕ РАЗ ВИ
СТУПАЛА З КОНЦЕРТАМИ ПЕРЕД РОВЕСНИКАМИ.
НИНІ ІРИНА ГОТУЄТЬСЯ ДО КОНКУРСУ, ПРИСВЯЧЕНОГО ПІВВІКОВОМУ
ЮВІЛЕЮ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ. В ЯКІЙ НАВЧАЄТЬСЯ.

Фото В. ГРИБА.

ЙДЕ репетиція поста
вив« НОСКИ поеми М. В.
Гоголя «Мертві душі». Інна
Кудрявцева
і Ольга
Музика,
десятикласниці
СШ № 18 вже вкотре по
чинають
усе
спочатку.
Кожну фразу доводиться
повторювати
по кілька
разів. Поки що не вихо
дить у дівчат, чогось во
ни ще не розуміють, не
можуть зіграти, адже пе
ревтілення — складна річ.
Важко так відразу
пере
нестися у минуле століт
тя, відчути себе в обста
новці гоголівської епохи...
Замість декорацій роз
ставлені
стільці, замість
пишних суконь — звичай
ні шкільні платтячка.
В учасників вистави не
легке завдання — разом
з Гоголем висміяти
мі
щанство
дореформеної
Росії. Звичайно, якщо за
плечима ще дуже мало
досвіду, якщо не виста
чає акторської
майстер
ності, важко створити об
рази живими, переконли
вими і водночас комедій
ними... Але гуртківці зна
ють, що зі сцени вони
обов’язково побачать
у
залі свою наставницю, яка
їм завжди допоможе зна
йти правильне
рішення,
відшукати якусь конче не
обхідну
для
розкриття
образу деталь. А Раїсі
Олексіївні зрозуміле хви
лювання дівчат. Адже во-

Раїса Олексіївна Басиста переконана, що театр —
це життя, втілене на сцені в художніх образах,
театр — це мистецтво, яке покликане вчити людя
ності, гуманізму, примушувати байдужого замисли
тися над життям. І цю переконаність вона, керівник
драматичного гуртка клубу «Космос» при Кірово
градському Палаці піонерів, несе своїм вихованцям.

ПОЧАТОК
на сама пам’ятає, як після
закінчення Дніпропетров
ського театрального учи
лища вперше вийшла на
сцену.
Потім Раїса Олексіївна
працювала в Одесі, де
створила
самодіяльний
театр «Здрастуй, життя» і
весь свій вільний час від
давала роботі в ньому.
Любов до дітей приве
ла її до режисерської ро
боти.
Раїса
Олексіївна
прагне запалити в
них
іскру творчості, любов до
прекрасного. Вона
вчить
гуртківціа розуміти красу
людських
взаємин. Під
час занять учні обговорю
ють вчинки героїв.
їхні
характери, Ечаться аналі
зувати твори.
На репетиції вистави за
романом О. Фадєєва «Мо
лода гвардія» виконавиці
ролі Любові
Шевцової

Свсті Бережньовій ніяк не
вдавалося увійти в образ.
Раїса
Олексіївна
допо
могла дівчині, намалював
ши картину обстановки, в
якій перебувала Люба пе
ред стратою, і психологіч
ний стан дівчини, яка ви
несла чимало тортур, але
не зломилася.
І ось уже палко лунає:
— Та хіба є інший та
кий народ на світі?.. Мо
же, ми загинемо. Мені не
страшної Ні, мені зовсім
не страшно!
І ось репетиція закін
чується. Розходяться гуртківці по домівках. Всі во
ни стомилися, але кожен
бере з собою часточку
прекрасного, світлого, яке
дало їм спілкування
з
МИСТЄЦТВОАЛ.

Н. КУНЧЕНКО,
учениця 10 класу се
редньої школи М2 18,

новим ставленням юності
до життя. Молодь стає
більш самостійною і ціле
спрямованою. Вона
сер-'
йозніше замислюється над
майбутнім, над езої.м-»
туальии.ми
соціальними
проблемами.
Зростання
кількості безробітних її
хвилює так само, як і роз
в'язання проблем роззбро
єння, захисту навколиш
нього середовища, пій на
бензин.
Молодь прагне до біль
шої впевненості, вона го- ,
това нести більше відпо
відальності.
Далеко не
всім хочеться жиги оди
ноко, самому по собі. Іти
по життю пліч-о-пліч — це
повни штрих ставлення

У дискотеках /Австрії і ку в бік та вигинаєшся в
ФРН настають важкі ча рухах до болю в колінах.
си. Мимохіть диск-жокеям І руки нікуди подіти, тож
доводиться
переорієнто і махаєш ними до знемо
вуватися на мелодії 30-х ги».
років, тому що ритми в
Сабіні Вальдик із Вайн
стилі «диско» вже (засто штадта 17 років, але во
суємо футбольну термі на не приховує, шо не
нологію) опинилися в ауті. може терпіти шуму дис
Нинішнього року мо ко-музики. «Запаморочли
лодь Європи знову почи ві звуки заважають будьнає танцювати старі тан якій розмові, — обурює
ці. Звичайно, без фраків і ться вона. — Партнер десь
бальних платтів. Але ста далеко... У так званому
рий танцювальний стиль диско-танці стрибаєш до
залишився незмінним: тан знемоги, і сил на пошук
го з плавно ковзаючим теплих задушевних слів
кроком і вальс, сповнений зовсім не залишається».
вихору і вогню. У сьогод
«Мас заманюють у клу
нішнього покоління люби би і кафе, шоб тільки ви МОЛОДЯХ людей до ЖИТ7Я.
Вольфганг Шойєр — ди
телів танців у ціні знову качати з нас гроші», —
ректор школи класичних'
фокстрот, ча-ча-ча, румба. вважає Діксі.
танків у Ліюнхені, під- ’
З великим бажанням мо
Уже нині ясно, що мо тверджує, що «у наявнос
лоді люди танцюють піл лоді потрібен деякий час,
ті прагнення молодих лю
звуки оркестру, а не плас шоб повернути віру в се
дей до колективного тан
тинок чи касет.
бе. Вона не бажає бути цю. Молодь буквально в
«Грім дискотек переслі лише іграшкою в руках захваті від вальсу і фок
дує тебе ще довго», — тих, для кого інтерес до строту. Курси диско-тайн і в
скаржиться 18-річнйй абі танцю — лише засіб для майже не відвідуються».
турієнт Діксі Гїопема із одержання прибутку.
Отже, в дзнсиїїгах сьо
Штутгарта. «Ця
музика
«Потанцюємо!» — це годні танцюють...
танго.
виснажує.
У дансингах стало новою
чарівною Точнісінько, як у старі
неможливо танцювати при формулою вечірніх розваг. ’часи.
родно і невимушено — ли Справді, ностальгія. І, оче
(Журнал «Бунте Осше крутиш головою з бо видно, вона продиктована
террайх» — АПН).

архіваріус

«вітрил»

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО:
Славнозвісний полково. день Олександр Македон
ський розмовляв з Діогеном коло його бочки і, за
хоплений відповідями муд
реця, сказав:
— Проси все. що хо
чеш!
— Відступи трошки, —
попросив Діогеи полковод
ця, — ти мені
застуєш
сонце.
*
*
*
Арістотель сказав Олек
сандрові Македонському:
— Свої таємниці ніколи
не довіряй двом. Якщо та
ємниця буде розголошена,
ти не зможеш встановити,
хто це зробив. Коли ти

покараєш обох, ти обра
зиш того, хто вмів берег
ти таємницю. Якщо про
бачиш обом, — знову об
разиш невинного, бо йому
не потрібне твоє проба
чення.
¥
¥
¥
Якийсь бездарний, але
гонористий
поет приніс
Вольтеру свій твір під гуч
ною назвою «До нащад
ків» і спитав, якої він
думки про ці вірші.
Вольтер прочитав і ска
зав:
— Нічого. Тільки гадаю,
що за адресою вони не
дійдуть.

лн його твори, вечеряли,
розмовляли. Раптом
Бородін встає, одягає пальто
й прощається.
— Куди це вя, Олек
сандре Порфнровичу?
— Бувайте здорові, ні
коли, вже й додому час —
у мене завтра лекція.
Вибухнув сміх, і тільки
тоді господар зрозумів, що
він у себе вдома.
*

*

*

Найдовше в світі речен
ня знайдене членами од
ного літературного гуртка
в Франції. У романі відо
мого французького пись
&
'І'
ТГ
менника Марселя Пруста
Композитор О. П. Боро- «Содом ' Гоморра» воно
дін був дуже неуважний. займає дві з половиною
Якось запросив він до сторінки і складається із
себе на вечір друзів. Гра- 814 слів.

4 стор.

«Молодий комунар»

ВІВТОРОК,

СЕРЕДА,

25 січня

26 січня

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)

«Час».
21.35 — Телефільм
'Дочка Ганга» 22.45 — Чем
піонат СРСР з волейболу.
Чоловіки. «Радіотехнік» (Ри
га) — «Динамо.»
(Москов
ська область).

ЧЕТВЕР,

8.00 — «Час». 8.45 — Твор
чість юних. 9.15 — Теле
фільм «Сонячний вітер». Роз
27 січня
діл 5 — «Ювілей Наді і Ми- .
ті». 10.30 — У світі тварин
11.30 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «П’ятирічка— А ЦТ (І програма)
14.30 — Новини. 14.50 —
справа кожного». Докумен
тальні фільми «Економія у «Вітус Берінг». Документаль
великому й малому.», «Золо ний телефільм із циклу «Слі
та лоза», «Історія одного ав дами великих відкриттів».
томобіля»^ «Повтори себе в 15.45 — Я. Сібеліус. Сьома
синах». 15.45 — Всесоюзна симфонія. 16.10 — Роби з на
художня виставка «Худож- го
ники — народу». 16.15 — Б
Концерт камерного оркестру
Великого театру Союзу РСР.
16.45 — Відгукніться, сурма
чі! 17.30 — Міжнародна зу
стріч з вільної боротьби.
Збірна СРСР — збірна США.
18.00 — «Година випробу
вання». Теленарис про шах
тарів м. Єнакієвого Донець
кої області. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Мультфільм
«Приборкання велосипеда».
19.10 — До національного
свята Індії — Дня республі
ки. «Індія: зв’язок часів».
Кіноогляд. 19.50 — Теле
фільм
«Сонячний вітер».
Розділ 6 — «Захист». 21.00 ми, роби, як ми. роби краще
— «Час». 21.35 — Про балет. за нас. 17.10 — Шахова шко
ла. 17.40 — Співає Державна
22.55 — Сьогодні у світі.
волгоградська хорова капе
А УТ
18.00 — Ленінський уні
10.00 — «Актуальна каме ла.
мільйонів. «Праця
ра». 10.35 — В. Ольшанський. верситет
ГА УТ
суспільство — людина».
«Лист». Телсвистава. 11.30— —
18.30
—
У
кожному малюн
10.00 — «Актуальна каме «Джерела». 16.00 — Новини. ку — сонце. 18.45 — Сьогод
ра». 10.35 — Грає квартет 16.10 — «Срібний дзвіночок». ні у світі. 19.00 — Фільм-кон
баяністів. 10.55 — Художній 16.30 — Телевізійна олімпіа церт «М. Мусоргськнй. Ви
телефільм «Дружина моя, да з української літератури. бране». 19.50 — Правда ве
діти мої». 12.05 — Лялькова 17.05 — Концерт Черкасько ликого народу. Документаль
вистава «Нерозмінний кар го народного хору. 17.30 — ний телефільм «Право лю
бованець». 16.00 — Новини. «Продовольча програма — дини на життя». 21.00 —
16.10 — «Срібний
дзвіно справа коленого». 18.00 — «Час». 21.35 — Телефільм
чок».
16.30 — Телевізійна К. т. «День за днем». (Кіро «Народився у Таганрозі» із
олімпіада з російської літе воград). 18.15 — Телефільм. циклу «Подорож до Чехова»,
ратури. 17.05 — Для школя (Кіровоград). 18.35 — К. т. 22.45 — Сьогодні у світі.
рів. «Вперед, орлята!» 18.00 «Тваринництво — ударний 23.00 — Кубок європейських
— К. т. «День за днем». (Кі фронт». Рейдова бригада об чемпіонів з баскетболу. Чо
ровоград). 18.15—Телефільм. ласного телебачення пере ловіки. ЦСКА — «Форд» (Іта
(Кіровоград). 18.35 — К. т. віряє хід зимівлі худоби в лія).
«Якість — справа робітни Новгородківському районі. А УТ
чої
честі».
(Кіровоград). (Кіровоград). 19.00 — «Акту
16.00 — Новини. 16.10 —
18.55 — Оголошення. (Кіро альна камера». 19.30 — «Срібний
дзвіночок». 16.30—
воград). 19.00 — «Актуаль Чемпіонат СРСР з баскетбо Республіканська
на камера». 19.30 — Теле лу. Чоловіки. «Будівельник» тематична школа. фізико-ма17.00 —
фільм. 20.00 — Г. Майборо- (Київ) — «Динамо» (Тбілісі). Концерт. 17.15 — «Екран
по
да.
«Арсенал».
Вистава. В перерві — «Вечірня каз шани Українського телеба
ка». 21.00 — «Час». 21.35 — чення». 17.30 — Чемпіонат
20.45 — «На добраніч, діти!»
Відеофільм
«Кларнети
ніж

21.00 — «Час». 21.35 — Про
з баскетболу. Чолові
22.45 — Новини. СРСР
довження вистави «Арсе ності».
СКА (Київ) — «Статіба»
нал». В перерві — Новини. 23.00 — Чемпіонат СРСР з ки.
(Вільнюс).
19.00 — «Акту
волейболу.
Чоловіки.
«Локо

23.00 — Міжнародна товари
альна камера». 19.30 — Чем
ська зустріч з вільної бо мотив» (Харків) — МВТУ піонат
СРСР
з хокею: ЦСКА
ротьби. Збірна СРСР — збір (Москва).
— «Сокіл». 2 і 3 періоди. В
на США.
А ЦТ (II програма)
перерві — «Вечірня казка».
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 21.00 — «Час». 21.35 — На
ГА ЦТ (П програма)
Науково-популярний фільм уково-популярний
фільм
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Загибель гігантів». 8.35, 9.35 «Тварини
розповідають».
Науково-популярний фільм — Географія. 7 клас. 9.05. 22.45. — Новини.
«Патент на творчість». 8.35, 13.00 —- Німецька мова. 10.05
9.40 — Історія. 5 клас. 9.05. -— Учням ПТУ. Фізика. 10.35, А ЦТ (II програма)
12.55 — Французька мова. 11.40 — О. Горький. «Дитин
14.10 — Фільм із субтитра
2-й рік навчання. 10.10 — ство». 6 клас. 11.05 — «Шко ми. «Свідчення фотографа».
ла
Кобахідзе».
Теленарис
про
Науково-популярний фільм
15.20 — Новини. 18.00 — Но
вчителя СРСР вини. 18.15 — «Завжди будь
«Плин в’язкої рідини в тру народного
бопроводах». 10.40, 11.40 — А. Кобахідзе. 12.10 — Осно здоровий». Документальний
Музика. 4 клас. 11.10 — Ша ви Радянської держави і телефільм про Героя Соціа
хова школа. 12.10 — Есте права. 8 клас. 12.40 — Бота лістичної Праці директора
тичне виховання. Мистецтво ніка. 6 клас. 13.30 — Приро сільської школи в Пермській
і суспільство. Передача 1. дознавство. 2 клас. 13.50 — області Л. П. Дробишевсько13.25 — Чи знаєш ти закон? Твоя ленінська бібліотека. го. 18.45 — Чемпіонат СРСР
14.10 — Науково-популярний «Дитяча хвороба «лівизни» в з хокею: ЦСКА — «Сокіл».
фільм. 14.35 — Ф. Купер. Сто комунізмі». 14.15 — Науко 21.00 — «Час». 21.35—Фільм
рінки життя і творчості. во-популярний фільм «Леле «За двома зайцями».
15.20 — Новини. 18.00 — Но ка на білому снігу». 14.35 —
вини. 18.20 — Документаль К. Треньов. «Любов Ярова».
ні фільми «Турбую вас...», 15.25 — Новини. 18.00 — Но
«Дім. в якому тепло». 19.00 вини. 18.20 — Концерт ху
— Сільська година. 20.00 — дожніх колсістивів Магадан
Вечірня казка. 20.15 — На ської області. 18.45 — Чем
28 січня
родні мелодії. 20.30 — Теле піонат СРСР з хокею: «Спар
журнал
«Співдружність». так» — «Торпедо». У перер
8.00 — «Час». 8.45 — До
21.00 — «Час». 21.35 — Те ві — 20.00 — Вечірня казка
телефільм
лефільм «Рідний дім».
«Чарівний екран». 21.00 — кументальний

8.00 — «Час». 8.45 — До
кументальний
телефільм
«Вчитися, щоб уміти.,и>. 9.10
—- Телефільм «Сонячний ві
тер». Розділ 4 — «Зустріч на
горі Нарай». 10.25 — А. Ешпаіі. Друга симфонія «Хвала
світу». 10.55 — Телефільм
«К. С. Станіславськнй». 11.25
“ Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми «Всі твої дочки», «Ін
терв’ю з мільйонером», «Бу
дівельник». 15.50 — Родом з
дитинства. О. Фадеев. 16.35—
Економіка повинна бути еко
номною. 16.50 — Д. Шоста
кович. Соната для фортепіа
но № 1. 17.05 — Розповіда
ють наші
кореспонденти.
17 .Зо—Фільм-концерт «Азер
байджанські
візерунки».
18.15 — Наука і життя. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Пісеньки білої зими. 19.20 —
Жодного відстаючого. Бесіда
з робітниками депо МоскваСортувальна. 19.40 — Теле
фільм
«Сонячний вітер».
Розділ 5 — «Ювілей Наді і
Миті». 21.00 — «Час». 21.35
■—Документальний телефільм
«Ліван у вогні». Автор
Ф. Сейфуль-Мулюков. 22.40
— Сьогодні у світі. 22.55 —
Спорт за тиждень.

П'ЯТНИЦЯ,
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«Секрет
фірми». 9.15 —
А. Софронов. «Операція па
серці». Телсвистава. 10.55 —
Виступ ансамблю електро
музичних інструментів ЦТ 1
ВР. 11.30 — Новини. 14.30—
Новини. 11.50 — Комсомол—
моя доля. Документальні те
лефільми «Як помах крила»
«Турботи
Язбібі». 15.35 —
С. Прокоф’єв. Музика балету
«На Дніпрі». 16.15 — Росій
ська мова. 16.45 — Концерт
Державного ансамблю пісні
й танцю Дагестанської АРСР.
17.20 — В гостях у казки
«Пригоди Буратіно». 2 серія,
18.30 — Теленарис «Звичай
ний хліб». 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Людина і за
кон. 19.30 — Народні мело
дії. 19.45
Фільм «Перша

нпцтво карпатської дільниці
траси газопроводу Урснгой —
Ужгород. 20.45 — Старовин
ні російські романси у вико
нанні В. Аиістратової. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм «Со
фія Грушко».

29 січня

8.00 — «Час»..
8.45 —
Фільм-концерт «Дочка Яку
тії». 9.25—5-й тираж «Спортлото». 9.35 —Дітям про зві
рят. 10.05 — Для вас, бать
ки. 10.35 — Більше хороших
товарів. 11.05 — Коло читан
ня. 11.50 — Переможці. Клуб
фронтових друзів. Зустріч
ветеранів 39-ї армії. 13.20 —
Людина. Земля. Всесвіт. 14.05
— Концерт художніх колек
тивів Молдавської РСР. 14.30
— Новини. 14.45 — Очевид
СІЧНЯ
не — неймовірне. 15.45 —
Бесіда політичного оглядача
ІО. Летунова. 16.15 — Фільм
— дітям. «Біля лукомор’я».
16.45 — 9-а -студія. 17.45 —
Чемпіонат СРСР з хокею:
«Крила Рад» — «Спартак».
2 і 3 періоди. У перерві —
«Якщо хочеш бути здоро
19.20 — Фільм «Верш
Бастілія».
21.00 — «Час». вим».без
голови». 21.00 —
21.35 — Кінопаиорама. 23 15 ник
«Час».
21.35 — Молодіжний
— Сьогодні у світі.
вечір в Концертній студії
Останкіно. 23.20 — Чемпіо
А УТ
нат Європи з ковзанярсько
го спорту. Чоловіки. 23.50 —
Новини.
Ю-00 •— «Актуальна ка- А УТ
10.35 — «Шкільний
10.00 — «Актуальна каме
екран». 9 клас. Фізика. 11.05
ра». 10.35 — Ранковий кон
“ *,д,лл ВСІ?І 1 Для кожно церт.
11.00 — «Доброго вам
го». ІІ.Іо — Музичний фільм
«Носики кирпаті». 11.30 — здоров'я». 11.30 — Художній
із субтитрами. «Слід
Документальний фільм. 11 40 фільм
— «Шкільний екран». 10 на землі)». 12.50 — «Сатирич
клас. Російська література ний об’єктив». 13.20 — Чем
12.10 - Телевізійний баЖ піонат СРСР з волейболу.
серійний художній фільм Чоловіки. «Локомотив» (Хар
«Сонячний вітер». Розділ 6. ків) — «Автомобіліст» (Ле
— «Компас
16.00 — Новини, нінград). 1413.50
20 — «Імпульс».
пп ~ «Срібний дзвіночок». туриста».
16.25 — «Погляд у майбут 14.50 — Л. Дичко. «ЯтранськІ
нє». Кадри для села. 17.05 — ігри». 15.15 — Документаль
«Закон і ми». 17.30 — Фільм- ний телефільм «Арсенальконцерт. «Музика на все ська традиція». 15.45 —
побачення».
життя». 18.00 — Телефільм. «Призначаємо
(Кіровоград). 18.15 — К. т. Естрадно-розважальна про-грама.
16.15
—
На
здобуття
«День за днем». (Кірово
град). 18.30 — К. т. «Кірово- Державної премії УРСР іме
градщина спортивна». (Кіро ні Т. Г. Шевченка. «Зустріч
воград). 19.00 — «Актуальна 3 творчою групою худож
камера». 19.30 — Чемпіонат нього фільму «Ярослав Муд
рий.». 17.10 — Для дітей. Ху
СРСР з баскетболу. Чолові дожній
фільм «Боба і слон».
ки. «Будівельник» (Київ) —
18.15 — «Скарби музеїв Ук
«Спартак» (Ленінград). В пе раїни».
18.30 — Концерт хо
рерві — «Вечірня ' казка».
ру Українського телебачен
21.00 — «Час». 21.35 — Кон ня
і
радіо».
19.00 — «Акту
церт. 22.00 — Інформаційна альна камера».
19.40 — «Ук
програма.
раїнські вечорниць. Вястава-водевіль. 20.45 — «На
А ЦТ (II програма)
добраніч, діти!». 21.00 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Час». 21.35 — Продовження
Науково-популярний фільм вистави «Українські вечор
22.25 — Твори 10. Мей«Кільце Юпітера». 8.35. 9.35 ниці».
— Історія. 4 клас. 9.05, 13.00 туса. До 80-річчя з дня на
— Англійська мова. 10.05 — родження композитора. 22.50
Учням ПТУ. Загальна біоло — Новини.
гія. 10.35, 11.40 — Географія.
5 клас. 11.05 — Російські на А ЦТ (II програма)
родні пісні. 12.10 — Історія.
8.0и — Гімнастика. 8.15 —
В клас. 12.40 — Науково-по
пулярний фільм «Холодне Якщо хочеш бути здоровим.
світло кристалу». 13.30 — 8.25 — Документальний те
Поезія Д. Кугультинова. 14.00 лефільм «Папір і час». 8.45—
— Образ комуніста в радян Фільм «За двома зайцями».
ському образотворчому мис. 10.00 — «Ранкова пошта».
тецтві. 14.30 — Кіноепопея 10.30 — Програма Казах
студії телебачення.
«Велика Вітчизняна». Фільм ської
17 — «Союзники». 15.20 — 12.00 — «Супутник кіногля
Новини. 18.00 — Новини. дача». 12.45 — Н. Зар'ян.
18.20 —- «Пісні про Батьків «Ацаван».
Фільм-внстава.
щину». Концерт. 19.00 — 15.10 — Міжнародний огляд.
Клуб мандрівників. 20.00 — 15.25 — Музичний кіоск.
Вечірня казка. «Чарівний 15.55 — «Копітка справа».
екран». 20.15 — «Важка тра Про створення підсобних гос
са в Карпатах». Про будів- подарств в туристських ор-
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РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО МОСКОВСЬКОГО
ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ
ТОРГОВОЇ
РЕКЛАМИ.

Зам. 8.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського,

На украинском языке.

БК 05616.

Індекс 61103,

ЗО січня.

А ЦТ (1 програма)

НА «ЭЛЕКТРОНИКУ» МОЖНА ПОКЛАСТИСЯ!
представлення числа на тринадцятирозрядНастільний мікрокалькулятор «Электро
ному світловому індикаторі від 10 11
до
ника МК-44» призначається для виконання
10і2 — 1.
різних розрахунків. Для роботи з ним не
На мікрокалькуляторі можна виконувати:
потрібно спеціальної підготовки. Діапазон
арифметичні дії;
вирахування з константою;
вирахування процентів скидок, надбавок;
піднесення до степеня;
добування квадратного кореня;
вирахування обернених чисел;
операції з пам'яттю;
Живлення — 220в, потужність — 6 вт, ма
са — не більше 1,5 кг,
габарити —
241X183X77 мм, роздрібна ціна—120 крб.,
оптова ціна — 72 крб.
Завод-виготовлювач гарантує безплатне
обслуговування мікрокалькулятора «Элек
троника МК-44» протягом 18 місяців.

«Молодой коммунар» —

Зам. № 42.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Дже
рела. 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — «Здоров’я». 11.45
— Ранкова пошта. 12,15 —
Хочу все знати. 12.30 — Сіль
ська година. 13.ЗО — Музич
ний кіоск. 14.00 — Телефільм
«І з вами знову я...» 15.15—
За вашими листами. Музич
на передача. 16.00 — Розпо
віді про художників. Народ
ний художник СРСР А. Плас
тов. 17.00 — Чемпіонат СРСР
з хокею: ЦСКА — «Динамо»
(Москва). У перерві — «Як
що хочеш бути ЗДОРОВИМ)?.
19.15 — Міжнародна пано
рама. 20.00 — Клуб мандрів
ників. 21.00 — «Час». 21.35—
Футбольний огляд. 22.05 —
Мелодії й ритми зарубіжної
естради. 22.55 — Чемпіонат
Європи
з црвзанярського
спорту. Чоловіки. 23.25 —
Новини.

А УТ

ЇО.ОО — «Актуальна каме
ра».
10.45 — «Олівець-малювецн». 11.20 — «Оперні
театри України». 12.20 —
«Ігротека». 13.05 — «Слава
солдатська». 14.05 — Кон
церт. 14.30 — «Літературні
зустрічі». 16.25 — «Наш
ДРУГ — спорт».
17.15 —
«Катрусин кінозал». 18.15 —
«Будні і свята музею». До
60-річчя Державного музею
театрального, музичного та
кіномистецтв УРСР. 19.00 —
«Актуальна камера». 10.30 —
«Новини кіноекрана»і 20.45—•
«На добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Операція «И> та інші
пригоди Шурика». 23.10 —
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний телефільм
«Будинок на колишній Се
лянській». 8.40 — Телефільм
«Труффальдіно із Бергамо».
1 1 2 серії. 10.50 — Салют,
піонеріє! Виступ дитячих ху
дожніх колективів Ризького
палацу піонерів. 11.35 — У.
світі тварин. 12.35 — В гос
тях у казки. «Пригоди Бура
тіно». 2 серія. 13.45 — До
кументальний
телефільм
«Розгін». 14.15 — «Музикан
ти про музшеу». Бере участь
камерний оркестр Львівської
консерваторії. 15.05 — Роз
повідають наші кореспон
денти. 15.35 — «Це вам ці
каво». Передача для школя
рів. 16.20 — М. Джуліані.
Концерт для гітари з ор
кестром ля мажор. 18.10 —
Документальний телефільм
«Полум’я Ольстера». 19.00 —
Документальний телефільм
«Земля Тургенева». 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Пісні
композитора
Кривилєва,
20.30 — Стадіон для всіх.
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Егле».
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