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ТРУДОВИХ колективах області проходять мітинги

і збори, їх учасники одностайно підтримують миро
Улюбну
зовнішню політику Комуністичної партії і Ра

дянського уряду. Заяву Генерального секретаря ЦК
КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР Ю. В.
Андропова. До редакції надходять листи, в яких ком
сомольці і молодь області засуджують дії Імперіалістич
них кіл США і їхніх партнерів по НАТО, висловлюють
свою непохитну волю до миру І прагнення самовідданою
працею зміцнювати могутність рідної Вітчизни.

Мир планеті

земля!
У Вільшанці відбувся мі
тинг учителів
району. Від
крив його секретар райкому
партії П. О. Косман:
— З великою . увагою і
душевним
хвилюванням
сприйняли ми,
радянські
люди, Заяву Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голови
Президії
Верховної Ради
СРСР Ю. В.
Андропова і
повністю підтримуємо курс
Радянської держави на при
пинення г-онки
озброєнь.
Рішучі заходи, яких вжива
ють партія та уряд у відпо
відь на розміщення в Захід
ній Європі крилатих ракет—
це вимушені дії, без яких
сьогодні не обійтись.
На трибуні ветеран педа
гогічної ниви учасник Вели
кої Вітчизняної війни Г. Г.
Гончаренко:
— Дорогою
ціною за
платили ми за сьогоднішнє
щасливе життя,
тому не
дозволимо нікому зазіхнути
на безпеку першої
в світі
країни соціалізму.
— Як мати двох
синів я
від імені Жінок-педагогів за
являю: «Ми хочемо ростити
дітей під безхмарним небом.
Хай знають
американські
агресори — нас не заляка
ти», —
сказала директор
Сухоташлицької десятиріч
ки В. М. Клименко.
— Майже
сорок років
Європа живе в мирі, — від
значив завідуючий
райвно
П. Д. Блящук. — Це резуль
тат мудрої
зовнішньополі
тичної діяльності
КПРС і
Радянського уряду, всіх кра
їн соціалістичної співдруж
ності. Однак
імперіалісти
не покидають надій на роз
в’язання нової війни. Тому
ми гаряче схвалюємо захо
ди, які вживає
Радянський
уряд для зміцнення оборо
ноздатності СРСР.

М. САВЕЛЬЕВ,
учитель
Калмазівської
восьмирічної школи.
Вільшанський район.

Одностайне
прагнення
Студенти і викладачі Ніровоградського педінститу
ту імені О. С. Пушкіна з
одностайним ’
схваленням
зустріли Заяву Генерально
го секретаря ЦК КПРС, Го
лови
Президії Верховної
Ради СРСР Ю. В. .Андропо
ва, де засуджується мілі
таристський курс адмініст
рації США та їх партнерів
по НАТО. Присутні на мі
тингу ~3 тривогою говорили
про рішення урядів ФРН,
Англії та Італії, які всупе
реч волі своїх народів і ін
тересам миру на землі до
зволили
розгорнути
нові
ядерні озброєння біля по
рога нашого дому.
Майже сорок літ на
європейському
континенті
не палають пожежі воєн, —
сказав студент, пушкінський
стипендіат Сергій Колісник.

— І ми цим завдячуємо
рідній партії, радянському
урядові, ЯКІ ПОСЛІДОВНО вті
люють
в життя ленінську
миролюбну політику і нині
гарантують нашу безпеку. А
наші батьки
не шкодують
сил і енергії, зміцнюючи
самовідданою працею мо
гутність рідної Вітчизни. Ми
ж, майбутні педагоги, готує
мося до того, щоб посіяти
на землі, котру захищали
солдати Великої Вітчизня
ної, й свої зерна доброти і
злагоди. Ми віримо, що
людський розум
збереже
людство від грізної небез
пеки і поставить заслін но
вим авантюрам паліїв вій
ни.
На мітингу було прийнято
резолюцію, в якій колектив
педінституту підтримав За
яву Ю. В. Андропова.

Наш кор.

Пам’ятайте
уроки

історії!

Ось що пише
у листі до
редакції групкомсорг ком
сомольсько - молодіжного
колективу молочнотоварної
ферми колгоспу імені Шев
ченка Новоукраїнського_району Н. ЛУБЕНЕЦЬ:
«На весь світ переконли
во прозвучав голос
глави
нашої
партії і ’держави
Юрія
Володимировича
Андропова, який у офіційній
заяві засвідчив,
що наша
миролюбна держава,
коли
це треба, зуміє
захистити
себе. Ми вірні справі миру,
ленінському
принципові
мирного співіснування, то
му й сьогодні
готові про
довжити переговори, але
за умови, що буде припине
но розміщення американсь
ких крилатих ракет і ракет
«Першинг-2» на європейсь
кому континенті». •
«Як свідчить історія, пре
зидент Рейган — не перший,
хто оголошує
«хрестовий
похід» проти
соціалізму,
проти Радянського Союзу,
— пише у своєму листі пе
реможець
соціалістичного
змагання третього кварталу
групкомсорг комсомольсь
ко-молодіжного
колективу
їдальні № 11 відділу робіт
ничого постачання м. Зна
м’янки
Т. САМОФАЛОВА.
Уроки історії слід
було б
пам ятати всім, з чиєї вини
до краю ускладнилась між
народна обстановка»...
«Мені довелося пройти з
■боями довгі дороги війни,--розповідає ветеран Великої
Вітчизняної
війни
Г. А.
МЕЛЬНИК.
— За спецзавданням
працював у'тилу
ворога, перемогу зустрів у
Чехословаччині, де коман
дував
інтернаціональною
бригадою. Тяжко навіть зга
дувати ті часи.
Лихоліття
війни не повинно повтори
тися — це заявляю я, сол
дат другої світової
війни.
Мене, як і всіх радянських
людей, глибоко обурили дії
американської адміністрації.
Певен, усі
радянські лю
ди не пошкодують сил для
того, щоб зберегти мир на
всій планеті!».

РАЙОННІ ШТАБИ
ПОВІДОМЛЯЮТЬ

ДІЄВІСТЬ

«ДИСЦИПЛІНА
ДЛЯ ВСІХ»

Компаніївськнй
район
Районний
штаб
«КП»
спільно зі штабом народ
ного контролю провели
рейд-перевірку на фер
мах
колгоспів
імені
Урицького та імені Іллі
ча.
Як
виявилося, не
скрізь економно витра
чають корми, дотриму
ються раціону
годівлі
тварин.
Особливо
це
стосується колгоспу іме
ні
Урицького. Комітет
комсомолу
і правління
господарства зобов’яза
лися найближчим часом
усунути недоліки.

Голованівський
У колгоспі «Україна» ра
йонні і місцеві «прожек
тористи» перевірили хід
ремонтних робіт у трак
торній бригаді.
Більшість
механізато
рів активно і продуктив
но включилася у змаган
ня за достроковий
ре
монт
грунтообробної і
посівної
техніки. Але
деякі з них
допустили
порушення трудової дис
ципліни.
Уповільнення
темпів роботи зв’язано
також із нестачею запас
них частин,
необхідних
для ремонту сільсько
господарських
машин і
незадовільними умовами
роботи ремонтників.
Про всі ці
недоліки
йшлося на засіданні ра
йонного
штабу
«КП».
Розроблено план заходів,
спрямований на їх опе
ративне усунення.

Гайворонський
На черговому засіданні
районного штабу «КП»
вирішено розглянути пи
тання
роботи штабів і
постів «КП»
районного
споживчого товариства і
відділу робітничого по
стачання
залізниці по
контролю за
роботою
підприємств
торгівлі,
громадського харчуван
ня і побуту.

ДОСВІД

у єдності дій
Головним
завданням
«Комсомольського про
жектора» сьогодні,
я
вважаю, є всебічний кон
троль за дотриманням
режиму економії і бе
режливості в усіх галу
зях народного господар
ства. Важливо
також
виявити резерви на кож
ному
робочому місці і
домагатися їх якнайпов
нішого
використання.
Наведу приклад. У жовт
ні наші «прожектористи»
провели репд-перевірку в
автогаражі. Результати
показали, що найбільше
зекономив
пального
Анатолій
комсомолець
Дзюбенко — 902 літри.
Про цс відразу ж пові
домив черговий
випуск
«КП». Впевнена, що гірикладн сумлінного став
лення до роботи кращих
виробничників
стають
стимулом для інших.
На мою думку, «КП» у
нашому колгоспі в основ
ному успішно справляє
ться зі своїм завданням.
Визначаючи
плани на
рік, ми намагаємося бути
реалістами, тобто наміча
ємо такий обсяг робіт, із
яким справимося.
До проведения
будьякого планового заходу
готуємося
заздалегідь,
радимося із спеціаліста
ми,
запрошуємо їх до
участі у рейдах.
Праг
немо, щоб дії «прожек
тористів» були скоорди
нованими, кваліфіковани
ми.

У липні «КП» переві
рив стан
приміщення
клубу бригади № 2. Не
обхідний був терміновий
ремонт. Склали
акти, а
після
рейду активісти
«К.П» звернулися до пар
тійної організації госпо
дарства з
проханням
допомогти
у вирішенні
цього питання.
Незаба
ром приміщення
відре
монтували.
Хотілося
б звернута
увагу і на те, що
іноді
«прожектористи» захоп
люються не
якістю, а
кількістю перевірок, тоб
то більше
викривають
недоліків, ніж добиваю
ться їх усунення. Однією
з причин цього, вважаю,
зв’язок
є недостатній
«прожектористів» із спе
ціалістами і техніко-скономічнпмн службами гос
подарства і району. На
найближчому
засіданні
комітету
комсомолу ми
будемо розглядати це пи
тання. Наступного року
постараємося разом із
спеціалістами і народни
ми контролерами рішуче
заступити шлях тим не
долікам, які ще зустріча
ються на деяких ділян
ках сільськогосподарсь
кого виробництва. Л. САЗІН,
секретар
комітету
комсомолу колгоспу
«Шлях до комунізму».
Добровеличківський
район.

в універсальному торговельному об’єднанім «Кіровоград» регулярні рейди-перевіркн, випуск листків «Комсомольського прожектора» сприяють підвищенню
культури Обслуговування покупців.
члени |,,табу «КП» УТО «Кіровоград» (зліва направо) Людми
ла і УМАНОВА, Марина ТОРБУКОВА та Майя ЯСЕНИЧ проводять рейд-персвірку в секції музичних товарів
Фото В. ГРИБА.

Під таким заголовком
17 вересня
ц. р. у нашій
газеті було
надруковано
критичну кореспонденцію,
де йшлося про незадовіль
ну роботу і низьку дієвість
«Комсомольського прожек
тора» комітету комсомолу
районного споживчого то
вариства.
Як повідомила редакцію
перший секретар Новомиргородського
РК ЛКСМУ
Тетяна Дмитренко факти,
викладені в газетній пуб
лікації, підтвердилися. Ма
теріал обговорили на звіт
но-виборних зборах у ком
сомольських організаціях
району, розглянули на за
сіданні районного
штабу
«КП». Справді, штаб «К П»
райспоживспілки останнім
часом знизив свою актив
ність. Рейди проводились
нерегулярно, не набували
широкої гласності. Район
ний штаб «КП» надав діє
ву допомогу
«прожекто
ристам»
комсомольських
організацій
району. Най
ближчим часом
будуть
проведені
спільні рейди
районного штабу «КП» із
прожектористами
пер
винних
комсомольських
організацій по виявленню
порушень трудової дисципЛІНИ,
підготовці примі
щень до зимівлі
худоби,
виявленню резервів еконо
мії паливно-енергетичних,
сировинних та матеріаль
них ресурсів та інші.
Редакція одержала лис
та і від секретаря комсо
мольської організації рай
споживспілки О. Полінського. Він повідомив, що
критичний матеріал обго
ворено на засіданні комітету комсомолу.
Намічено ряд конкрегних заходів по організації
роботи «Комсомольського
прожектора». На недавніх
звітно-виборних зборах обрано новий склад членів
штабу «КП» Нині впоряд
ковано
комсомольський .
куточок, де
знаходиться
стенд
«Комсомольського
прожектора». Для поліп
шення якості й оператив
ності дії «КП» до випуску
стіннівок і «блискавок» за
лучено ряд комсомольців.
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«ЗА ЧЕСТЬ
свого
: 1
ПІДПРИЄМСТВА»
На критичну публіка
цію під таким
заголов
ком («Молодий комунар»
за 22 жовтня) відповів
перший секретар Ленін
ського райкому ЛКСМУ
міста Кіровограда I. Пав
лов.
Вибтуп газети було об
говорено на засіданні ко
мітету комсомолу заводу
дозуючих автоматів. Сек
ретареві комітету комсо
молу вказано
на недо
статню виховну роботу
серед молоді. У план ро
боти
«Комсомольського
прожектора»
включені
проведения
операції
«Хвилина»
і рейди
по
зміцненню
дисципліни
праці.

2—3 стар,

Члени нашого Палацу
піонерів і школярів постій
но вишукують нові цікаві
форми роботи. Недавно,
коли в області проходив
референдум
«Я голосую
.за мир», гуртківці провели
міський
комсомольськопіонерський ярмарок солі
дарності. Вони ж стали
ініціаторами організації у
Світлово, 'ьку
шкільної
безпрограшної
лотереї.
Виграшами були поробки,'

НАШІ СПІЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виготовлені руками членів
різноманітних гуртків, шо
»діють при Палаці піоне
рів і школярів. Виручені
гроші в сумі 375 карбован
ців діти перерахували у
Фонд миру.
Важливі питання вирі
шувались на міському збо
рі
піонерського активу.

ОГЛЯД ЛИСТІВ

«Тетяну Павлівну Ли цький, В. Орбан, І. Кахотовку, викладача фізики, нова, Т. Фелоненко. Зароб
поважають усі учні нашої лені в цей день кошти ви
школи.
Вона
уважна, рішено
перерахувати у
чуйна, лагідна, дохідливо фонд одинадцятої п’яти
пояснює складний матері річки.
ал», — нам приємно поча;
Чим живуть нині стар
ти сьогоднішній
огляд шокласники
Перегонівпошти «Вітрил» теплим ської середньої школи Говідгуком дев’ятикласниці лованівського району ми
Новоукраїнсько? СШ № 4 довідалися з листа нашого
В. Кідалової про любиму громадського кореспонден
вчительку. Такі ж слова та ЛІ. Чуба. Недавно ком
адресували своїм педаго сомольці десятирічки про
гам на святкуванні 20-річ- вели загальношкільні збо
чя Кіровоградської СШ ри, на яких
ішлося про
№ 34 її колишні випускни ідейно-політичне вихован
ки і нинішні учні. Ювілей ня членів ВЛКСМ. Успіхи
ні торжества’ у’ програмі ШКІЛЬНОЇ
КОМСОМОЛІ! ви
яких були цікаві зустріті, світлили у своїх виступах
спортивні змагання, закін Т. Голобородько,
Т. Арчилися прийняттям звер тпшко, Р. Левандовський,
нення сьогоднішніх десяти О. Заступаєва, М. Сиво
класників до випускників лап, Л. Макаринська; ска
2013 року — тоді школі зали вони й про те, шо
виповниться
п’ятдесят... необхідно буде зробити.
Про це написала секретар Учні зустрілися з колиш
своєї
учительської комсомольсь нім випускником
кої організації Е. Разіна. ніколи, нині морським офі
Урочистостями були за цером І. В. Олійником.
Дві
восьмикласниці з
повнені останні тижні і у
школярів Аджамської СШ с. Богданівки ‘Знам’янсьрайону попросили
Кіровоградського району. кого
Тут відбулися ранок «Па «Вітрила» допомогти їм
м’ятники комсомольської налагодити листування зі
слави», лінійка Слави біля своїми ровесниками. Ша
пам’ятника
В. І. Леніну, новні старшокласники, як
конкурс політичної
пісні що ви хочете мати нових
«Пісні
боротьби і пере друзів, розповісти їм про
мог», вечір «Безсмертя под свої шкільні будні, інте
вигу», приурочений 40-річ- реси, захоплення, напишіть
адресами:
за
""
чіо битви за Дні»W- «На дівчатам
область,
честь 66-і річниці^
ічг/лнко- Кіровоградська
'район,
го
Жовтня
і 05-річчЯ Знам’янський
вул. Воккомсо с. Богданівна,
ВЛКСМ шкільну

Зокрема, говорилось про
посилення роботи в опе
рації «Літопис Великої
Вітчизняної». Відшукати
воїнів-визволнтелів нашого
краю, установити імена
тих, хто похований на світловодській землі, але вва
жається безіменним — та
ке рішення збору піонер

ських активістів.
Це не
проста справа. Час безжа
лісно стирає подробиці
вогненних літ. Не все мо
жуть розповісти архіви,
поки що основним джере
лом для пошукової роботи
є розповіді живих учасни
ків військових баталій, їх
листи.
Уже є перші результати.

Слідопити Палацу піонерів
і школярів установили 220
адрес, за якими прожива
ють визволителі
Світловодська, зібрали матеріали
про діяльність підпільни
ків нашого краю — кому
ністів і комсомольців. По
шуки слідопитів продов
жуються.

Цього
вимагає і Ста
тут ВЛКСМ.
У комсомольській орга
лЬОГОДНІчііа класних зборах наш комсорг Сер- .
нізації кожен член ко
гін назвав мене пасивним. Я змовчав, але в душі
лективу виступає віднос
1
. .
. 1'
но іншого в ролі вихова
образився. Хіба активність у тому, щоб часто вистутеля. Звання комсомоль
ця вимагає від тебе бу
пати на зборах і вносити пропозиції, як Сергій, котро
дувати свою поведінку
го всі хвалять? А між іншим, коли ми класом у пояк самовиховання і ви
ховання інших
особис
хід ходили, хмиз для багаття носив не він, а я. І на
тим прикладом. Це дуже
збпранні металолому більше працювали мої друзінелегка
справа.
Для
цього необхідно розумі
однокласники, ніж Сергій. Він усе ходив і командути товаришів, вміти з ни
ми спілкуватись, а голов
вав: «Швидше, активніше». 'Гак хто ж із нас активне — необхідно навчити
нішиіі? Думаю, активним треба бути на ділі, а не на
ся критично
оцінювати
словах.
себе. Всі ці риси прояв
................................
ляються і розвиваються
Микола Ч.
в діяльності. І, головним
м. Кіровоград».
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«ВІТРИЛА» ПОПРОСИЛИ ПРОКОМЕНТУВАТИ ЦЕЙ ЛИСТ ЗА
ВІДУЮЧУ ВІДДІЛОМ
СТУДЕНТСЬКОЇ
мо«.000 І ПІОНЕРІВ ОБКОМУ
КОМСОМОЛУ
ЗОЮ КАДУК:
Питання, порушені в
листі Миколи, дуже важ
ливі. І хвилюють
вони
не тільки цього хлопця,
а і нас, комсомольських
працівників.
Що означає бути активннм? Чим вимірюєтьВід чого
ся активність?
залежить авторитет комгомельського ватажка?
Одночасно важко відпозапиВІСТЧа1|,<1 всі твої
Пам'ятанп'Х Миколо,
таю, як у серпні ннніш-

нього року в обласному
мольську організацію було зальна (лісництво), Больтаборі комсомольського
вул.
•занесено на районну Дош шукоиій Людмилі;
ми нанесли пидібІпаноііій |ив'* актину
СІНІ а, 1 Я І .
ку ПОІІІІИШ», — мстідомпив
’ятиПТГпНя нгг •whcftyMy"
організатор
позакласнбї Світлані.

Замість 45 хвилин, відве
«Вітрила» вдячні за лис
дених на диспут, він три
ти також учителеві-пенсіовав майже 3 години. Сек
неру А.
Шаповалу з
ретарі
комсомольських
с. Павлівни Світловодсьорга^ацій,
члени шкілького району, вихователеві
Голова ні вського
СПТУ Іних -аОмітетів комсомолу
намагались обгрунтувати
№ 8 Г. Рижаку, відмінни
свою думку з цього пику народної, освіти з сели
тання. Думаю, вони теж
ща Завалля Гайиоронсьна
твій
відгукнуться
кого району 3. Коберськін,
лист. На жаль, Миколо,
учениці Олександрійського
серед комсомольиів-шкопедучилища М. Ясмсган та
L.inpin немало таких, кот
іншим.
рі активно
вис гупають
Відділ учнівської
на комсомольських збо
молоді редакції
рах, вносять безліч про
газети.

@еW

НИИ

акти ВІСТ
позицій, але серед безпо
середніх виконавців запланованих справ їх не
побачиш. Адже набагато
запропонуваїи
легше
трудовий депровести
сант, ніж самому ходити
по подвір’ях, збираючи
металевий брухт або ма
кулатуру. Але таких горе-активістів дужі} шви$і»
ко розпізнають товарнії*
Ти пишеш, Миколо, що
завжди сумлінно викону<;рі усі КОМСОМОЛІ^ЬКІ ЛЮЯІ
•ручення.
Що ж, моло
дець. Так і повинен роби
ти кожен комсомолець.
Але давай згадаємо інші
твої слова: «Хіба актцА.
ність у тому, щоб часто
виступати на зборах?».
Ти забув, Миколо, що
твій обов’язок бути не
тільки вихованцем, а й
організатором колектив
них справ, брати актив
ну участь в обговоренні
пиіань, які виносяться
на комсомольські збори.

9ИИ*-7

ПОШТА
«ВІТРИЛ»

101
лист надійшов на
адресу «Вітрил» з
часу їх поперед
нього виходу.
Усім авторамчитачам — велике
спасибі!

Г. ГЕКАЛО,
директор Світловодського міського Палацу
піонерів і школярів.

ЛИСТ У НОМЕР!
*

«Хочу розповісти...»

та позашкільної роботи де
сятирічки А. Ендебера.
А ось лист від ще одно
го
комсомольського сек
ретаря
дьогті, разу
шкільної
органі'^’дії • О. Руглі з У СТІїНіВСЬКОЇ
восьмирічки: «Комсомоль
ці нашої школи під час од
ного з недавніх суботників
відчутно допомогли трудів
никам колгоспу імені Куйбшиева. На прибиранні ко
рівника
і’і. і ІН.ЧЧИЛИГИ
А. Борка, М. Лозовський,
Л. Звілінськя» О. Кульчи-

29 листопада 1983 року

«Молодий комунар»

чином, у діяльності кож
ного як організатора ці
кавих. і корисних справ,
І дуже важливо навчитись відстоювати власну
думку. Від цього в певній мірі залежить дієвість кожної комсомоль
ської організації. Думаю,
що не все благополучно
у твоїй комсомольській
організації. Виступ Сер
гія тебе образив. Але ти
навіть не намоглося ііоруїийтж «а - жОмсбмЬльеьких зборах питання про
те, що ж означає бути
лист в
активним, хоча
газету свідчить про твою
небайдужість.
Та мені
здається, Миколо, добре
було б, якби така роз
мова відбулася у вас у
класі. Упевненз
цебула б цікава розмова. І
стала б вона хорошим
уроком і для Сергія, і
для тебе та інших твоїх
товаришів.

А тепер про комсорга.
Яким він повинен бути?
Комсомольським органі
затором не стають відра
зу. Керувати — це аж
ніяк не значить усе пе
рекласти на інших, а са
мому стояти і спостері
гати. Ні, організатору
треба завжди бути серед
людей, вчасно підказати,
вчасно порадити. Не го
диться і така
позиція,
коли активіст звалює на
себе непосильну ношу —
все намагається зробити
сам.
Тут доречно поставити
запитання: а якщо необ
хідно і інших
навчити,
коли потрібен інструктаж
не словом, а ділом? Тут
приклад
організатора
просто необхідний, і ком
сомольський ватажок по
винен братися за ту час
тину спільної справи, де
він відчуває
себе най
більш компетентним. А
для цього треба критич
но оцінювати свої мож
ливості, а також добре
знати тих, кого ти орга
нізовуєш.
Організатор
повинен
викликати в своїх това
ришах інтерес до справи,
бажання
віддавати їй
усі сили. Саме за такими
хлопчики
і дівчата го
тові йти, як говорять, у
вогонь і воду.
І, нарешті,'^які пора
ди комсоргові.
—

Не берись за все сам.
топиркиш.м II

сильні доручення, враху
вавши їх можливості, нахилщ інтереси^ Частіше
радься з Я’^йришами,
додержуйся
принципу
колективного плануван
ня. Будь
принциповим.
Бережи і цінуй свій час
товаришів.
і час своїх
особистість
Поважай
своїх товаришів, Пам’ятай, хороший комсорг
мас постійно поповню
вати свої знання.

У КРАЇНУ ЗНАНЬ

ВІСТІ 31 ШКІЛ
НОВОМИРГОРОДСЬКИИ РАЙОН:
У всіх школах району організовані
ферми, на яких утримується більше
семисот кролів. Серед міських шкіл
найкраща кролеферма у Новомиргородській СШ № 1. Для вуханів тут
побудоване зручне приміщення, клітки
розміщені у два поверхи.
Добре налагоджена робота по до
гляду за кролями у Капітанівській,
Коробчннській середніх та Лнстопадівськііі, Тишківській, Туріянській восьми
річних школах.
З початку календарного року учні
здали 3632 кролі і продали державі
11622 кілограми .м’яса.
'* * *
Школярі району взяли
активну
участь у республіканській кампанії по
заготівлі лікарських рослин.
Вони вже здали 123 кілограми ди
коростучих трав і 1240 кілограмів
гарбузового насіння.
•
* * *
При ІІовомиргородській СШ № 2
вже не один рік уапішно діє виробни' ча бригада, яка цього літа подала ве
лику допомогу трудівникам колгоспу
імені Чкалова в обробітку площ цукро
вих і кормових буряків, помідорів та
кабачків.
Всі школярі працювали добросовіс
но, завжди виконували норми. Серед
кращих слід відзначити Олександра
Моргуна, Олену Височин, Сергія Агеєва, Тетяну Василенко, Василя СклЯренка, Світлану Зарудню.

У ЩОДЕННИКУП'ЯТІРКИ
З першого дня
навчального року
учні Голованівської
СШ № 2
імені
Г. В. Міклея активно включились у рух
«Жодного відстаючого поруч». Питан
ня успішного навчання постійно в полі
зору комітету комсомолу і ради дру
жини десятирічки. Давно помічено, що
піонери й комсомольці, які відвідують
шкільні гуртки з фізики, математики,
літератури, іноземної мови та інших
предметів, мають значно кращі знання,
тому у школі проводиться цілеспря
мована робота по якнайширшому залу
ченню школярів до гурткової роботи.
У особистому комплексному плані
кожного комсомольця особливе місце
займають заходи, спрямовані на по
ліпшення навчання
і поведінки. Тих,
хто гГе поспішає виконувати заплано
ване, заслуховують на комсомольських
зборах або засіданнях комітету комсо
молу.
У школі проводяться бесіди «Скіль
ки коштує безплатно», зустрічі з пере

довиками
виробництва,
рейди «Живи,
книго». їх
враховуються при підбитті
змагання між класами.

Наш кор.

щотижневі
результати

підсумків

О. ІВАНЧУК.

шотоетюд
учня 9 класу Богданівсьної СШ № 1 імені В. І. Леніна В. МАРИНИЧА.
Знам’янський район.
_____

ТВІР НА ТЕМУ

«ВІТРИЛА»-84

ЩЕ МІСЯЦЬ — IJ
ЗДРАСТУЙ,
198<1
РІК!
РЕДАКЦІЮ

>
ХЇЙЛЮЄ

ПИТАННЯ. ЧИ ПОДОБА
ЮТЬСЯ
НАШИМ ЧИТА
ЧАМ «ВІТРИЛА». ЯКИМРТ
ВОНИ ПОВИННІ
БУТИ
НАСТУПНОГО РОКУ?

ЧЕКАЄМО ЛИСТІВ, ДЕ
ВИ ДАСТЕ ОЦІНКУ ТО
МУ, ПРО 1ЦО МИ ПИСА
ЛИ В ДЕВ’ЯТИ ВИПУС
КАХ СТОРІНКИ НИНІШ
НЬОГО РОКУ І ЗАПРО
ПОНУЄТЕ ТЕМИ, АДРЕ
СИ
РОЗПОВІДЕЙ ДЛЯ
«В1ТРИЛ»-84.

У випуску «Вітрил» № 8
(27 вересня
1983 р.| ми
пропонували своїм чита
чам написати твір «а тему
«Справжній урок — це...»
На наш
подив, творів
прийшло небагато. Не хо
четься вірити,
що у вас,
друзі-старшокласники, не
має уроків, які ви вважає
те справжніми, зразкови
ми. Що ви не визначили,
яким же все-таки повинен
бути справжній урок, якщо
навіть предмет, що вивча
єте, не дуже подобається.

Може, ом но зрозуміли
заданої теми? В такому ра
зі це ж завдання залиша
ємо вам до наступного ви
пуску сторінки. А Т. АндГШПША
ПЛС (Г.иі/ПЛГииіі'і П

КОНСУЛЬТПУНКТ
«ВІТРИЛ»
«Шановні
«Вітрила»!
Пиш^ рйбі учениця вось
мого асу Олена Гаврніп.
Я хотіла б дізнатися, де
можна набути спеціаль
ність модсльєра-копструктора. Чим відрізняється
модельєр-конструктор від
худо№»ка ■ модельєр а? Де
моя;* докладніше взнати
про умови вступу до се
реднього спеціального нав
чального закладу, в якому
готували б таких спеціа
лістів?
с. Погребнякове,
Новгородк івський
район».

Кореспондент
Вітрил»
зателефонував головному
інженерові фабрики «Інд
пошиття» Ларисі Микола
ївні Чуприні. От що вона

иовиені останні тижні і у
школярів Аджамської Сіл
К і ровогр а дського району.
Тут відбулися ранок «Па
м’ятники комсомольської
слави», лінійка Слави біля
пам’ятника
В. І. Леніну,
конкурс, політичної
пісні
«Пісні
боротьби і пере
мог», вечір «Безсмертя под
вигу», приуроченії ІС40-річшо битви за Дні^І- «На
честь 66-ї річниці »’ДИКО
ГО
Жовтня
і 65-річчя
ВЛІ\СМ шкільну
комсо
мольську організацію було
занесено на районну Дош
ку пошани», — повідомляє
орелщяя^р
иожялліісшм
■ні по.пішк/льпої роботи деі .чтл/>ічки А. Ендебера.
А ось лист під ще одно
го
комсомольського сек
ретаря —
цього
разу
шкільної
оргаїД^Лї —
О. Руглі з Устццівської
восьмирічки: «Комсомоль
ці нашої школи під час од
ного з недавніх суботніїків
відчутно допомогли трудів
никам колгоспу імені Куйбишева. На прибиранні ко
рівника
відзначилися
А. Борка, М. Лозовськшї,
VI. Звілінська, О. Кульчн-

■Дні
восьмикласниці з
с. Богданівни 'Знам’цнського
району попросили
«Вітрила»
допомогти їм
налаготитн листування зі
своїми ровесниками. Ша
новні старшокласники, як
що ви хочете мати нових
друзів, розповісти їм про
свої шкільні будні, інте
реси, захоплення, напишіть
адрссамн:
дівчатам
за
область,
Кіровоградська
район,
Зи'ам’янськнй
вул. Вокс. Богданівна,
зальна (лісництво), Большуновій Людмилі;
вул.
^Левченка, 181,
Івановій
Єиі г.іані.
. В/трпл.ч» пдячні за лис
ти також учнтелеві-пенсіонеру
А.
Шаповалу
з
с. Павлівкн Світловодського району, вихователеві
Голованівського
СПТ.У
№ 8 Г. Рижаку, відмінни
ку народної, освіун з сели
ща Завалля Гайворонського району 3. Коберській,
учениці Олександрійського
педучилища М. Ясмегаи та
іншим.
Відділ учнівської
молоді редакції
газети.

листі Миколи, дуже важ
ливі. 1 хвилюють
вони
не тільки цього ХЛОПЦЯ,
а і нас, комсомольських
працівників.
бутн акЩо означає
тивннм? Чим внмірюетьВід чого
ся активність?
залежить авторитет ком
ватажка?
сомольського
Одночасно важко відпозапивістЛ^і всі твої
танііЯу*Мнколо.
Пам’ятаю, ЯК у серпні нинішнього року в обласному
таборі комсомольського
активу ми винесли подіб-

Замість 45 хвилин, відпедених па диспут, він три
вав майже 3 години. Сек
ретарі
комсомольських
ррг|ц4шцій, члени шкіль
них дДнітетів комсомолу
намагались обгрунтувати
свою думку з цього пнтання. Думаю, вони теж
відгукнуться
на
твій
лист. На жаль, Миколо,
серед комсомольців-школярів немало таких, кот
рі активно
виступають
на комсомольських збо
рах, вносять безліч про-

чином, у діяльності кож
позицій, але серед безпо
ного як організатора ці
середніх
виконавців запланованих справ їх не
кавих і корисних справ.
навчи*
і дуже важливо
побачиш, Адже набагато
власну
тись
відстоювати
легше
запропонуваїн
трудовий делровестй
думку. Від цього в певсант, ніж самому ходити
ній мірі
залежить дієзбираючи
по подвір’ях,
вість кожної комсомоль
металевий брухт або ма
ської організації. Думаю,
кулатуру. Але таких гощо не все благополучно
ре-активістів дужі? швиЖ,
* у твоїй комсомольській
ко розпізнають товариш/
організації. Виступ Сер
Ти пишеш, Миколо, що
гія тебе образив. Але ги
завжди сумлінно викону
навіть не намагався поєш усі КОМСОМОЛЬСЬКІ ДО-І
пушнти да КОДЫЮНОЛЬСЬ;
руЧеПИПт" иЦіЗ ук, --лголоких зборах питання про
цець. Так і повинен роби
те, що ж означає бути
ти кожен комсомолець.
активним, хоча
лист в
Але давай згадаємо інші
газету свідчить про твою
твої слова: «Хіба
актив
----- -...
небайдужість.
Та мені
ність у тому, щоб часта
Ж здається,
Миколо, добре
виступати на зборах?».
було б, якби
така роз
Миколо, що
Ти забув,
мова відбулася у вас у
твій обов’язок
бути не
класі. Упевнена — це
тільки вихованцем, а й
була б цікава розмова. 1
організатором колектив
стала б вона
хорошим
них справ, брати актив
уроком і для Сергія, і
ну участь в обговоренні
для тебе та інших твоїх
питань, які виносяться
товаришів.
на комсомольські збори.

но оцінювати свої мож
ливості, а також
добре
знати тих, кого ти орга
нізовуєш.

Організатор
повинен
викликати в своїх това
ришах інтерес до справи,
бажання
віддавати їй
усі сили, Саме за такими
і дівчата гохлопчики
тові йти, як говорять, у
вогонь і воду.
І, нарешті, ^гякі пора
ди комсоргові.

Не берись за все сам.
Давай то вари ідам
.
сильні доручення, враху
вавши їх можливості, на
хили; інтереси
Частіше
радься з
/.А^іришами,
додержуйся
принципу
колективного плануван
ня. Будь
принциповим.
Бережи і цінуй свій час
товаришів.
і час своїх
особистість
Поважай
своїх товаришів, Пам’ятай,
хороший комсорг
має. постійно поповню
вати свої знання.

«Ні, я вважаю, цю задачу треба розв взувати саме тан.

Фотоетюд
учня 9 класу Богданівської СШ Н» 1 імені В. І. Леніна В. МАРИНИЧА.
Зпам’янськніі район.

ТВІР НА ТЕМУ

«ВІТРИЛА»-84

У випуску «Вітрил» № 8
(27 вересня
1983 р.) ми
пропонували своїм чита

ЩЕ МІСЯЦЬ
ЗДРАСТУЙ,
РІК!

«Шановні
«Вітрила»!
ПшщЖЬбі учениця вось
мого "/асу Олена Гавриш.
" чам написати твір -на тему Я хотіла б дізнатися, де
можна набути
спеціаль
«Справжній урок — це...»
ність модельєр а-коне і РУК"
РЕДАКЦІЮ
ХВИЛЮЄ
На наш
подив, творів
тора. Чим відрізняється
ПИТАННЯ. ЧИ ПОДОБА
прийшло небагато. Не хо
модельєр-конструктор ВІД
ЮТЬСЯ
НАШИМ ЧИТА
четься вірити,
що у вес, І
худо^ійка-модельєра? Де
ЧАМ «ВІТРИЛА», ЯКИМІи , друзі-старшокласники, не
.можфкдокладніше н пати
ВОНИ ПОВИННІ
БУТИ’’
має уроків, які ви вважає
про умови вступу до се
НАСТУПНОГО РОКУ?
те справжніми, зразкови
реднього спеціального нав
ми. Що ви не визначили,
чального закладу, в якому
ЧЕКАЄМО ЛИСТІВ, ДЕ
яким же все-таки повинен
готували б таких
спеціа
ВИ ДАСТЕ ОЦІНКУ ТО
лістів?
бути справжній урок, якщо
МУ, ПРО ЩО МИ ПИСА

ЛИ В ДЕВ’ЯТИ ВИПУСКАХ СТОРІНКИ НИНІШНЬОГО РОКУ І ЗАПРОПОНУЄТЕ ТЕМИ, АДРЕСИ РОЗПОВІДЕЙ ДЛЯ
«ВІТРИЛ»-84.

навіть предмет, що вивча
єте, не дуже подобається.

Може, ви не зрозуміли
заданої теми? В такому-ра-

зі це ж завдання залиша
ємо вам до наступного ви
пуску сторінки. А Т. Анд
рушко,
десятикласниці з
Малої Виски, за виконання
домашнього завдання ста
вимо п’ятірку і пропонує
мо увазі
наших читачів
уривки з її твору.

ЗРАДИТИ ПЕРШОМУ ПОЧУТТЮ?»
* * *
«Не розумію я Наталчиної матері.
Невже вона,
лист шістнадцятирічної Наталі К. із Добровеличківзаборонивши доньці зуст
річатись і навіть листува
ського району «Зрадити першому почуттю?». Сьогодтися з хлопцем,
вважає,
що*га її послухає? Давно
ні подаємо деякі відгуки наших читачів.
відомо,
іцо заборона поі
’ роджує з одного боку не
Батьки хочуть, щоб ми
«Дорога Наталочко!
згоду,
з іншого — ціка
були щасливими, але іноді
вість. Я не проти материн
Мені 18 років. Навчаю
втручансамі недоречним
ської опіки, але нерідко
ся в Олександрійському
ням усе руйнують.
вона стає тягарем.
педучилищі. Як і ти„ лис
Людмила Д.
Якщо мама прагне вихо
туюся з хлопцем, якого
Кіровоградський район».
вати тебе чесною і чуйною,
кохаю. Зараз
у нас усе
#
.*•:
то заборона
тут не нандобре і ми щасливі. А ра
«Прочитали твій
лист і
кращий порадник. Не заніше все було інакше.
хочемо тобі ось що пора-; бороняТи треба, а допоВіктор старший за мене
дитн.
Ображаєшся
на
могти розібратись у своїх
на шість років.
З дитин
батьків, що вони втручапочуттях.
ства
вій хворів, тому і
в твоє" особисте
ються
Є. Царенко, 19 років.
батьки, і товариші мої бу
життя, Але вони вболівам. Кіровоград».
ли категорично проти нають за тебе, бажають тобі
■тої дружби. Незважаючи
перш ніж
щастя. Тому
ВІД РЕДАКЦІЇ: Лист
на заборону, ми зустріча
сердитися на маму, погово
Наталі К. викликав вели
лись. Я закінчила школу
ри з нею серйозно.
Якщо
кий резонанс. Автори лис
з добрими оцінками (а всі
Сашко хороша людина, по
тів — молоді люди 16—
переконували мене, що на
важає тебе, то доведи ма
19 років. Вони підходять
ша
дружба
негативно
тері, що він потрібен тобі.
до цієї проблеми з власти
вплине на атестат), стану
Коли Олександр приїде
вою юності категоричністю
вчителем. Ми одружимося
у відпустку, запроси його
з Віктрром
і віримо, що
і відвертістю. Нам було б
додому і познайом із бать
створимо міцну сім’ю.
цікаво почути думки бать
ками. Поговоріть- про все
разом, у сімейному
колі.
Моя тобі порада: якщо
ків, учителів та
всіх до
ви справді кохаєте один
Це допоможе вам краще
рослих, котрим небайдужа
зрозуміти один одного.
одного,
а на перешкоді
доля підлітків.
Світлана Ф.,
стоять тільки батьки — не
Запрошуємо вас до роз
зраджуйте своїм почуттям,
Галина С.
мови.
не зраджуйте самим собі.
Маловисківський район».

У попередньому випуску «Вітрил» ми надрукували

*

*

*

«Справжній урок — це
немає
такий,
на якому
кожен
байдужих,
коли

учень твердо знає матері
ал і може
відповісти на
будь-яке запитання вчите

ля, не
виправдовуючись
тим, що
минулого разу
вже відповідав.
коли
Це такий
урок,
клас, об’єднуючись у єдине ціле,
разом з учителем освоює нову тему, ко

ли кожен бере
безпосе
редню участь у вирішенні
тих питань, які з’являють
ся в процесі вивчення не
знайомого матеріалу.
Саме так у нас проходять
уроки суспільствознавства,
які веде Тетяна Семенівна
Штиря. Вчителька завжди
допомогає нам
розібра
тись у складних питаннях
розвитку суспільства, ніко
ли не пояснює наступного
питання, якщо комусь не

зрозуміле попереднє. Хо
чу, щоб такими були всі
уроки.

Т. АНДРУШКО.
м. Мала Виска».

датують ці знахідки другим сторіччям
нової ери і
гадають, що ці посудини були зроблені в Карфагені.

*

*

*

Найдовша автобусна лінія світу проходить в Австраії за марштрутом
Перт-Сідней-Аделаїда-Мельбурн.
Його протяжність — 5500|кілометрів. Згідно з графіком
руху автобуси марки «Вольв-о», що курсують на лінії,
повинні проходити цей шлях за 62 години, тобто серед
ня швидкість руху з урахуванням зупинок на заправку,
зміну екіпажу, висадку й посадку пасажирів становить
приблизно 100 кілометрів на годину.

У стародавній Греції професія пекаря була особли
во почесною: наприкінці минулої ери в Римі було спо
руджено пам’ятник пекареві Марку Вергілію Еврісаку.
*

Так уже повелося в Липнязькіи середній школі: всі важливі справи тут вирішують разом. Перший крок
до цього — спільні засідання комітету комсомолу і ради піонерської дружини.
Робочий момент одного з останніх засідань зафіксував наш фотокореспондент В. ГРИБ.
Добровеличківський район.
SJ1

ф

Чи могли древні римляни побувати в Бразілії за 1600
років до відкриття цієї частини Південної Америки
португальцями? Так, могли, каже Роберт Маркс, архео
лог, котрий знайшов під водою залишки римського
корабля, затонулого поблизу Ріо-де-Жанейро.
Вчений зацікавився підводними дослідженнями в цьо
му районі, коли бразільські рибалки витягли з дна дві
стародавні амфори, які заплуталися в сітях. Спеціалісти

КОНСУЛЬТПУНКТ
«ВІТРИЛ»

*

Ф

*

Міланський лікар Гвідо Небулоні колекціонує лісок. В
300 скляних баночках його колекції є пісок із Бразілії,
Англії, Франції, з берегів Волги... Колекція старанно
систематизована за географічним принципом: по краї
нах, континентах, водоймах. Небулоні збирає в основно
му морський пісок, із річних відкладень його увагу
привертають лише піски найбільших річок світу —
Амазонки, Міссісіпі, Волги. Половина колекції, звичай
но, зібрана з італійських берегів Середземного моря.
Але сам колекціонер найбільше цінує кубинський пісок
з півострова Ікакос, з курорту Варадеро.
БС1

с. Погребнякове,
Новгородківський
район».

Кореспондент «Вітрил»
Зателефонував головному
інженерові фабрики «Інд
пошиття» Ларисі Микола
ївні Чуприні. От що вона
сказала:
— Художник-модельер
робить ескіз, рисунок май
бутньої моделі
одягу, а
модельєр-конструктор роз
дробляє ці моделі для впро
вадження їх у виробницт
во.
Набути ці спеціальності,
ти, Олено, зможеш, закін
чивши
Київський
або
Львівський технікум лег
кої промисловості.
♦
*
Олег Пильненький
—
восьмикласник
із
села
Хмельового Маловисківського району — мріє стати
пасічником.
«Який нав
чальний заклад готує та
ких спеціалістів?» — запи
тує він.
На лист Олега ми по
просили відповісти праців
ників обласної
контори
бджільництва. Ось що ска
зав
головний зоотехнік
А. І. Мальований:
— Стати
пасічником
можна, закінчивши відпо
відне відділення Дмитрівського СП'ГУ № 9, котре
знаходиться в Знам’янському районі.
Строк нав
чання — один рік. -Прий
маються юнаки і дівчата з
освітою вісім-десять' кла
сів.
ф

$

$

«...Нам дуже подобаєть
ся професія телеграфіста.
Де її можна набути?
О. РОМАШКО,
Л. БЕРЕЗАН,
десятикласниці.
Олександрійський
район».

Дівчата, радимо вступа
ти до
Кіровоградського
ТУ № 1.
* * *
°Таїса Рибачок із с. Табанового Голованівського
району мріє про професію
вчительки молодших кла
сів. «Де можна набути цю
спеціальність і які треба
складати вступні іспити?»
— запитує дівчина.
В Олександрійському пе
дагогічному училищі (вул.
Діброви, 25). Вступні ек
замени — російська мова
(диктант),
математика І
(усно).

4 стер.
А ЦТ (II програма)

А ЦТ (і програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15
— Док. фільм «Перший рух
душі». 8.35, 9.35 — Астроно
мія. 10 кл. 9.05, 12.40 — Ні
мецькії мова. 10.05 — Літе
ратура.
Герої російських
билин. 10.35, 11.40 — Загаль
на біологія. 9 кл. 11.05 —
Для вас. батьки. 12.10 — По
езія М. Грибанова. 13.10 —
«Твір на вільну тему». На
рис. 13.40
— Російські на
родні інструменти. 14.00 —
Географія. Рослинний і тва
ринний світ Австралії. 14.30
— Всесоюзний конкурс піа
ністів ім. С. Рахманінова.
15.30 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 —" В.-А. Моцарт.
Концерт для скрипки з ор
кестром соль мажор. 18.45 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Спартак» — «Сокіл». І пе
ріод. 19.30 — «За законами
мужності».
В передачі бе
руть участь Герой Радянсь
кого Союзу В. Д. Федоров і
письменник
10. Семенов.
20.00 — Вечірня казка. «Ча
рівний екран». 20.15 — Кон
церт Державного Поліського
ансамблю
пісні
1 танцю
«Льонок».
21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Чудові
пани з-Буа Доре». З серія.
23.10 — Новини.

8.00 — Новини. 8.20 —
Док. телефільм «Вистава»
про артистів цирку. 8.50 —
Зустріч школярів з заслуже
ним працівником МВС СРСР
старшим слідчим II. С. Гера
симовою. "9.35 — 10. Едліс.
«Червень, початок літа». Телевнетава. 10.20 — Кіножур
нал «Сільське
господарст
во». 10.40 — Фільм-концерт
..«.Імені Василя Андреева».
11.40 — Новини. 14.30 — Но
вини.
14.50 — Док. теле
фільм «Радянська Вірменія».
15.25 — Сюїта з творів Ф. Е.
Баха у виконанні квартету
старовинної музики. 15.35 —
Новини.
15.40 — Сторінки
Історії. «Пам'ять серця». До
40 річчя встановлення орде
на Слави. 16.30 — Розповіда
ють
наші кореспонденти.
17.00 — Горизонт.
18.00 —
До національного свята Со
ціалістичної
Федеративної
Республіки Югославії — Дня
республіки. «Країна на Бал
канах». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Зустріч з опе
рою. М. Римськнй-Корсаков.
«Царева наречена». Трансля
ція з Державного "Великого
театру Союзу РСР. 21.00 —
«Час». 21.30 — Продовження
вистави. По закінченні — А ЦТ (І програма)
Сьогодні у світі.
8 00 — Новини.
8.20 —
Док. телефільм «Сім’я ВстА ут
ріле», «Посади дерево». 9.05
10.00 — Новини. 10.25 — — Творчість юних. 9.35 —
Співає Я. ГнИтюк. 10.35 — Телефільм «Сімейна справа».
«Шкільний
екран». 10 кл.
серія. 10.40
— Койцерт
Українська література. 11.05 2заслуженого
артиста РРФСР
— Музичний фільм «Ти піс Ю. Башмета (альт) і камер
ня моя. Казахстан». 11.40— ного оркестру
Литовської
«Шкільний екран». 7 кл. Ро РСР. 11.35 — Новини. 14.30
сійська література. 12.10 — —
Новини. 14.50 — Док.
Художній фільм «Петровка, фільми про охорону навко
38». 13.35 —
Всесоюзний лишнього середовища. 15.40
турнір з художньої гімнас —
Родом
з дитинства.
тики. 16.00 — Новини. 16.10 М. Рияенков. 16.10 — Нови
—
«Срібний
дзвіночок». ни. 16.15 — Молодий балет.
16.30 — «Країна
Комсомо- 16.55 — Путівка
в життя.
лія». 17.40 — «У нас в ко 17.45 —
Шахова
школа.
лективі». 18.00 — Телефільм. Клас розрядників. 18.15 —
18.30 — «Сонячне
коло». Ленінський
університет
19.00 — Актуальна камера. мільйонів. Управління соці
19.30 — Новини кіноекрана. алістичною
економікою.
20.45 — «На добраніч, діти!» 18 45 —
Сьогодні у світі.
21.00 — «Час». 21.30 — Ху 19.00 — Паш сад'.
19.30 —
дожній фільм «Огарьова, 6». Камера дивиться у світ. Пе
22.55 — Новини.
редача
1. 21.00 — «Час».
21.35 — Камера дивиться у
світ. Передача 2. 22.45 —
Сьогодні у світі.
23.00 —
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. Чоловіки. «Жальгіріс» —
ЦСКА

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини.
8.20 —
Дітям про звірят. 8.50 —
Клуб мандрівників. 9.50—Те
лефільм «Сімейна справа».
1 серія. 10.55 — Перевтілен
ня». Фільм-концерт з участю
народного артиста СРСР
A. Кочерги. 11.35 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 —
Док. фільми телестудій краї
ни «Я б у робітники пішов»,
«Цех здоров’я», «Мій зимо
вий сад». 15.55 — Концерт
національного ансамблю На
родноїРеспубліки Бенін.
16.25 — Новини.
16.30 —
Драматургія і театр. В. Вишпевський.
«Оптимістична
трагедія». 17.15 — І. Габе.ті.
Симфонія. 17.45 — Дні обра
зотворчого мистецтва в Хар
ківській області. 17.55 — Ве
селі нотки. 18.10 — Наука і
життя. 18.40 — Мультфільм.
18.45 — Сьгодні у світі. 19.00
— Людина і закон. 19.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Спартак» — «Сокіл». 2 І З
періоди. В перерві — «Якщо
хочеш бути здоровим». 21.00
— «Час». 21.35 — Пісня-83.
22.25 —
Сьогодні у світі.
22.40 — Чемпіонат СРСР з
баскетболу. Чоловіки. «Бу
дівельник» (Київ) — ЦСКА.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 —
Грає
Харитина
Колесса.
10.55 — Для дітей. «Ах. і го
рішок». Вистава. 12.00 —
Художній фільм «Огарьова/
6». 13.25 — Концерт. 13.55 —
«Твоя життєва позиція».
14.40 — «Пам’ять». До 40річчя визволення Херсонщи
ни від німецько-фашистсь
ких загарбників.
16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.40
— «Про
пагандист».
17.15 — Грає
B. Ковтун. (Акордеон). 17.30
— «Продовольчу програму—
в дію». (Кіровоград). 18.30 —
Фільм-концерт. 19.00 — Ак
туальна кхмера.
19.30 —
♦Дисципліна поставок: міра
відповідальності і. честь під
приємства». 20.20 — «Куку
рудзі — землеробську тур
боту». Виступ головного аг
ронома колгоспу імені Вату
тина Кіровоградського райо
ну Б. М. Граната. (Кірово
град).
20.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 20.45 —
Оголошення.
(Кіровоград).
20.50 — «На добраніч, піти!»
21.00 — «Час». 21.35 —
«Стежками моєї пам’яті».
До 70-річчя з дня наводжен
ня П. Воронька. 22.45 — Но
вини 22.55 — «Старт».

КІРОВОГРАД
БУДИНОК КУЛЬТУ
РИ ІМЕНІ КАЛ ІНІНА:
29 листопада — засідан
ня «Клубу
молодої сі
м’ї». «Шлюб
і початок
сімейного життя». Вечір
ведуть юристи, соціологи,

листопада
по 4 грудня

1983
лікар-сексолог. початок
о 18.00 (гуртожиток за
воду
«Гідросила»).
ТЕАТР ЛЯЛЬОК: 29
листопада — «Наф-Наф
та його браги» С. Ми
халкова"
— о 10.00 та
14.00;
ЗО листопада —
спектакль—огляд «Пет
рушка розповідає» — о
10.00 та 14.00; 3—4 груд
ня «Просто та не просто»
П. Висоцького — о 12.00
та 14.00 (3 грудня лише
о 14.00).

15.15 — «Творчість юних».
(Кіровоград). 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Республікан
ська
фізико-математична
школа. 17.00 —
«Телепост
на ударній будові». 17.15 —
Фільм-концерт. 17.45 — «Ек
ран пошани
Українського
телебачення».
18.00 — Му
зичний
фільм.
18.30 —
♦День за дйем». (Кіровоград).
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 18.55 — Огрлошення.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Му
зичний телефільм «Георгій
Майборода».
20.45 — «На
добраніч.
діти!» *21.00 —
«Час». 21.35 — «Прийде ко
рабель російський». Виста
ва. В перерві — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини.
8.20 —
Мультфільми. «Добрий ліс».
«Синиччин календар». 8.45
—
Родом з дитинства.
М. Риленков. 9.15 — Твор
чість народів світу. 9.45 —
Телефільм «Сімейна справа».
З серія. 10.50 — Старовинні
вальси. Концерт Державного

КІНОТЕАТРИ
'«МИР»:
—протягом
тижня — пригодницький
фільм «Чоловіча справа».
Початок
о 15.40; 17.15;
18.50, о 20.50 одним се
ансом демонструватиму
ться два фільми — «Чо
ловіча справа» та «Кукарача».
«КОМСОМОЛЕ Ц Ь»:
протягом тижня — «Ціна
перемоги».
Початок се
ансів о
12.20; 14.20;
16.20; 18.20; 20.50.
«Хроніка»: 29 листопа
да — «Грачі»; ЗО листо
пада — 1 грудня — «Са
ламандра»; 2—4 грудня
— «Батьки і діди». Поча
ток сеансів о 16.00; 18.00;
20.00.
Хронікально- докумен
тальний фільм «Падіння
династії Романович» про
тягом тижня
з 9.00 до
15.30 (у суботу
та не
ділю з 9.00 до 11.00).
Мультзбірник «Приго
ди
Васі
Куралєсова»
протягом тижня з 9.00 до
15.30 (у суботу та неді
лю з 11.00 до 15.30),

НАША АДРЕСА:

316050. МСП,

орган Кировоградского
областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Лукачарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БК 05781.

року

СРСР М. Царьоп читає вірш)
Ф. Тютчева. 22.05 — «АлмаАта зустрічає гостей». Му
зична передача. 23.05 — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 —
Виробнича гімнастика. 10.35
— «Дисципліна
поставок:
міра
відповідальності
1
честь підприємства». 11.25
— Концерт художніх колек
тивів. 12.05
— «Стежками
моєї пам’яті». 13.15 — «Стар
ти надій». 13.45 — Концерт
ний зал «Дружба». (Кірово
град). 16.00 — Новини. 16.10
—
«Срібний
Дзвіночок».
16.30 — «Київ: роки і Л.ЮДИ».
17.05.— Телефільм «Симфо
нія праці». 17.30 — «В маЙ-ч
стерні художника». 18.00 —
Кінопрограма «У світі пре
красного». 18.30 — «Екран
запрошує».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 —
«Майстри
мис
тецтв». 20.35 — «День за
днем». (Кіровоград). 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній телефільм «Ще до війни». 1 се
рія. 22.45 — Новини. 23.10—
Чемпіонат СРСР з волейболу
серед жіночих команд. «Медін» (Одеса) — «Орбіта» (За
поріжжя).

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (.II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
«Олівець Віталія І’оряєва».
8.35. 9.35 — Природознавст
во. 4 кл. 8.55
— Науковопопулярний фільм «Ветлу
га». 9.05. 12.40 — Іспанська
мова. 9.55 — Нариси про
вчених. Академік В. І. Верпадський. 10.40, 11.40 — Лі
рика
М. Некрасова. 9 .кл.
11.10 — Фізика. 12.10 — Ос
нови Радянської держави і
права. 8 кл. 13.10 — О. Куп
рин Сторінки життя і твор
чості. 13.55 — Фільм із суб
титрами
«Бетховен — дні
життя».
15.20 — Новини.
18.00 — Новини.
18.20 —
Всесоюзний конкурс па кра
щу передачу про ПТУ. «Зу
стріч з «Руною». 18.45 —
Чемпіонат
СРСР з хокею
«Динамо» (Москва) — СКА,
У перерві — 20.00 — Вечір
ня казка. Мультфільм «Мо
лодил ьиІ яблука». 21.00 —
«Час». 21.35 —
Телефільм
«Чудові пани з Вуа Доре».
4 серія. 23.00 — Новини.

духового оркестру РРФСР.
11.25 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.45 — Комуністи
80-х. Док. телефільми «Адре
са відома».
«Час збирати
врожай». 15.40 — Російські
народні пісні
і романси у
виконанні заслуженого ар
тиста РРФСР
Е.Л псковсь
кого. 16.00 — Російська мо
ва. 16.30 — Новішії. 16.35—
По Лаосу. Кіноварне. 17.00—
Концерт ансамблю
пісні і
танцю Лаоської Народно Де
мократичної
Республіки.
17.30 — В гостях у казки.
Мультфільм «Дюймовочка».
18.15 — Грас лауреат міжна
родних конкурсів В. Овчин
ников (фортепіано). 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Мо
нолог про людей, про жит
тя, про себе. Теленарис про
голову
колгоспу ім. XXV
з’їзду КПРС
Горохівського
району Волинської області
Катерину Тимофіївку Ващук.
19.30 — «Зимовий ескіз».
Кінозамальовиа.
19.45 —
Фільм «Невістка». 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм-кон
церт «Я помню
Бремя зо
лотое». Народний
артист

З 29

А УТ

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

29 листопада 1983 року

«Молодий комунар»

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм «Земля, що
ожила». 8.35, 9.35 — Історія.
4 кл. Перші російські рево
люціонери. 9.05, 12.40 — Ан
глійська мова. 10.05 — Есте
тичне виховання. Передача
2. 10.35. 11.40 — Географія.
5 кл. 11.05 — Наш сад. 12.10
— В. Маяковськпй про поета
і поезію. 10 кл. 13.10 — Карп
Маркс і революційна Росія.
13.40 — Російське мистецт
во XVIII ст. Архітектура.
14.10 — Д. Д. Шостакович.
14.40 — М. Стельмах. По
сторінках творів.
15.25 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Док. фільм «Відрод
ження перлини». Про роботу
радянських
реставраторів.
18.45 — Чемпіонат СРСР з
хокею. «Спарггак» " — «Кри
ла Рад». У перерві — 20.00
— Вечірня
казка. Мульт
фільм «Молодильві яблука».
21.00 — «Час»’. 21.35 — Теле
фільм «Чудові пави з Буа
Доре». 5 серія. 22.55 — Но
вини.

А ПТ (1 програма)

8.00 —
Новини. 8.20 —
Док. телефільми «Здрастуй,
дельфін». -Б ущелинах Карачаю». 8.45 — 49-й тираж
«Спортлото». 8:55 — Концерт
національного ансамблю мо
лодіжної ради Республіки
ІПрі Ланка. 9.25 — Для вас,
батьки. 9.55 — Більше хоро
ших товарів. 1025 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 11.10 —
Народний художник Латвій
ської РСР Рудольф Хеймра.
Теленарис. 1І.40 — Всесоюз
ний телеконкурс «Товариш
пісня». 12.30 — Переможці.
Клуб фронтових друзів. Зу
стріч ветеранів пертої гвар

дійської армії. 14.00 — Док.
телефільм «Що довірити ді
тям?» Про трудове вихован
ня. 14.30 — Новини. 14.45 —
Очевидне — - неймовірне.
15.45 — Фільм
— дітям.
«ЖИТТЯ і пригоди чотирьох
друзів». 1 і 2 серії. 16.50 —
Новини 16.55 — Док. теле
фільм «Помори».
17.50 —
Мультфільм «Бурьонушка».
18.10 — Бесіда політичного
оглядача В. Бекетова. 18.45
— За вашими листами. Му
зична передача.
19.30 —
Фільм
«Ангар-18» (США).
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт
народного
артиста
РРФСР Л. Лещенка у Цент
ральному концертному залі.
22.45 — Кубок Івтербачеання з художньої гімнастики,
23.30 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 —
Концертний зал «Дружба».
11.05 — «Доброго вам здо
ров’я». 11.35 — Телефільм
«Про бурого ведмедя». 12.00
— «Призначається побачен
ня». Естрадна розважальна
передача. 12.30 — Кінопро
грама «Наш сучасник». 13.30
•— «Солдати правопорядку».
15.05 —
Р. Леон навало.
«Паяци». Вистава. 16.30 —
Телефільм
«Діалог з сон
цем». 16.50 — «Вперед, орля
та!»
17.35 — Світ поезії.
17.55 — «Неспокійні серця».
18.45 — Скарби музеїв Укра
їни. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.40 — Концерт на
родного
артиста
РРФСР
И. Кобзона. 20.40 — «На
добраніч,
діти!»
21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
телефільм
«Ще до війни»,
2 серія. 22.40 — Новини.
23.05 — —Чемпіонат СРСР
3 волейболу серед жіночих
команд. «Іскра» (Волошиловград) — «Медів» (Одеса). „

А УТ

10.00 — Новини. 10 °5 _ ;
Музичний фільм «Посміш
ка». 10.45 — «Ігротека». Ді
лова телегра «Урбаністина»
11.35 — І. Друце. «Повернен
ня на круги своя». Вистава
Кишинівського РОСІЙСЬКОЇ^
драматичного театру !м®"г
А. П. Чехова. (Кіровоград па
республіканське телебачен
ня). 13.55 — «Село і люди».
14.35 — «Слава солдатська».
15.35 — До 150-річчя під дня
народження М. Вовчка. 16.35
— Катрусин кінозал. 17.35—
Н. Наганів). Капрнси. 17.45—
Літературний вечір. М. Селезпьов. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Телетуриір
«Сонячні кларнети». Самоді
яльні художні колективи Кі
ровоградської та Сумської
областей. (Кіровоград на
республіканське телебачен
ня). 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження телетурпіру
«Сонячні кларнети». 22.50 —
Новини. ‘ 23.15 — Чемпіонат
А ЦТ (II програма)
СРСР з волейболу серед жі- ночих команд.
«Уралочка»
8.00 — Гімнастика. 8.15— (Свердловськ) — . «Іскра»
Якщо хочеш бути здоровим. (Ворошиловград).
8.25 — Виступ художніх ко
лективів
Магаданської об А ЦТ (II програма)
ласті. 8.55
— Док. фільми
8.00 — Гімнастика. 8.
«Берестя», «Зустрічі з мину- Концерт
Державного анс
-лим», ««Голубі куполи Самар лю
й танцю Аджарсь
канда». 9.30 — Всесоюзний кої пісні
АРСР. 8.50 — Архітектуконкурс на кращу передачу ра-83.
9.20
— Док. фільми
про ПТУ «Молодість». 10.15 «Полюс мужності»,
«Іду до
— «Ранкова пошта». 10.45— тебе, птах».
— Кон
Клуб мандрівників. 11.45 — церт з творів 10.00
радянських
Програма
Ленінградської
11.00 — В
студії телебачення. 13.30 — композиторів.
гостях у казки. 11.50 — Ста
Док. фільм «Неспокійна по діон
для
всіх.
12.20
— Спі
сада». 13.45
— Голоси на
народний артист СРСР
родних інструментів. Гітара. ває
Д.
Гнатюк.
12.30
—
У світі
Передача 3. 15.00 — Мульт тварин. 13.30 — Розповіда

фільм. 15.05 — Міжнародний ють
наші
кореспонденти.
огляд. 13.20
— Док. теле 14.00 — Посвячення у про
фільм «Світанок
над Ган
Зустріч
молоді з
гом». 16.20 — Це ви можете. фесію.
міліції. 16.05
17.15 — Музичний
кіоск. працівниками
—
Супутник
кіноглядача.
17.45 — Чемпіонат СРСР з 16.55 — Телефільм «Вогневі
хокею «Динамо» (Москва)— дороги».
4 серія.
18.00 —
«Динамо» (Рига). 2 і 3 періо Всесоюзний
конкурс піаніс
ди. 19.15 —Науково-популяр тів
ім.
С.
Рахманінова.
ний фільм
«Примор’я». По 19.00 — По музеях і виста
слідах
першопроходців». вочних
залах. ’ Ермітаж.
19.30 — Музичний
фольк
24 —
«Живопис
лор СРСР. 20.00 — Вечірня Фільм
Фландрії». 19.30 — Мульт
казка.
20.15 — Здоров’я. фільм
«Бюро
знахідок».
21.00 — «Час». 21.35 — Теле 19.40 — Е. Мірзоян. Струн
фільм «Привіт з фронту».
ний квартет. 20.00 — вечір
ня кдзка. 20.20 — Чем£К)нат
СРСР з волейболу. Жінки.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА.
21.00 — «Час». 21.35
—
Фільм «Круте поле».

А ЦТ (І програма)
8.00 —
Новини. 8.20 —
Док. фільми
про
дітей
«Штрихи до портрета». «Ус
міхнись, малюк». 9.00 — Ви-

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
для підготовки кваліфі
кованих працівників заліз
ничного трапецерту таких
спеціальностей:
машиніст
електровозів
(приймають юнаків, звіль
нених у запас із лав Ра
дянської Армії, які мають
середню освіту, строк нав
чання — 2 роки, стипендія
— 72 крб.);
помічник
машиніста
електровозів
(приймають
юнаків, звільнених у запас
із лав Радянської
Армії,
строк навчання — 10,5 мі
сяця, стипендія— 72 крб,).
Для вступу треба пода
ти такі документи:

лп чи останнього
місця
роботи,
автобіографію,
медичну довідку (форма і*
№ 286),
шість
фОТОК;^ЬОК
3X4 см.
Всі вступники
за на
правленням училища про
ходять медичну комісію у
Знам’ляській залізничній
поліклініці.
Початок занять — у мі
ру комплектування груп.
ГІо закінченні випускни
ків училища направляють
на роботу за спеціальніс
тю. Вони користуються всі
ма пільгами
працівників
заяву на ім'я директо залізничного транспорту.
Адреса училища: Кіро
ра,
воградська обл.,.
м. Зна
документ про освіту,
м’янка, пул. Рози Люксем
свідоцтво про народжен бург, 6.
Дирекція.
ня,
Зам. 122.
характеристику зі шко-
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Обс.пі 0,5 друк ари

ступ лауреата
їх Всесвіт
нього фестивалю молоді й
студентів
заслуженого *н.
самблю народного танпїл
УРСР «Ятрань». 9 30 ~ г ?
дильннк. 10.00 — Служу рі*
дянському Союзуі ііоп
Здоров'я. 11.45 — «Ранкова
пошта».
12.15 - Нау»
техніка. 12.30 — СВшс^ча
година 3.30 - Музн^й
кіоск. 14.00 — В. Шексніп
«Король Лір». Фільм-вистава*
17.20 - Повили. 17.25 - „а
арені цирку. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 <
Мультфільм «Маленький ьїь
жнк»; 19:05 — Клуб манлвіЛ
ннків. 20.05 - На екрані ±
кінокомедія «Ведмідь». 21 по
— «Час».
21.35 — Світ 1
молодь. 22.10 —
Кубок ін
тербачення
З
художньої
гімнастики. 22.55 — Новини.
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