
ПЕРЕМОЖЦІ ВИЗНАЧЕНІ
Бюро обкому Компартії України і виконком облас

ної Ради народних депутатів розглянули підсумки со
ціалістичного змагання міст і районів області за кра
щу постановку культурно-освітньої роботи в 1984 році.

мії в розмірі 600 карбован
ців — Світловодському ра
йону;

трете місце і Почесні гра
моти обкому партії та обл
виконкому з врученням гро
шових премій в розмірі 200 
карбованців кожна — Ново- 
українському та Новоархан- 
гельському районам.

Відзначено добру роботу 
в 1984 році закладів культу
ри Знам’янського, Кірово
градського, Вільшанського, 
ДобрОБеличківського, Но- 
вомиргорсдського, Мало- 
висківського районів.

Звернуто увагу Долин- 
ського, Петрівського, Усти- 
нівського, Голованівського 
райкомів партії та райви
конкомів на недостатню ро
боту по культурному будів
ництву, зміцненню матері-

Відзначено, що на вико
нання рішень XXVI з'їзду 
КПРС, червневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС міськко
ми і райкоми партії, міськ
виконкоми, райвиконкоми і 
органи культури забезпечи
ли дальше поліпшення куль
турного обслуговування на
селення, зміцнення матері
альної бази культурно-ос
вітніх закладів, 
збудовано три 
культури, 142 
відремонтовано, 
7 кімнат урочистих Ьодій і 
15 музеїв на громадських 
засадах. Заклади культури 
провели значну роботу по 
патріотичному та інтерна
ціональному вихованню тру
дящих, ідеологічному за
безпеченню виконання на
родногосподарських планів 
і соціалістичних зобов’язань альної бази культури, роз- 
трудових колективів.

Перше місце і перехідний 
Червоний прапор обкому 
партії та облвиконкому з 
врученням грошової премії 
в розмірі 1000 карбованців 
присуджено Гайвороиському 
району; •

друге місце і Почесну 
грамоту обкому Ко/лпартії 
України та облвиконкому 
з врученням грошової пре-

В області 
заклади 

капітально 
відкрито

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

зекономлених

матеріалах

М. ЦИГУЛЬСЬКИЙ, 
секретер комітету ком
сомолу Кіровоград
ського заводу «Гідро* 
енла».

витку художньої самодіяль
ності і народної творчості.

Міськкоми і райкоми 
Компартії України, міськви
конкоми і райвиконкоми зо
бов'язано здійснити заходи 
по активізації соціалістич
ного змагання за кращу по
становку культурно-освіт
ньої роботи в завершально
му році одинадцятої п’яти
річки.

0218133101

Трудівники, учнівська мо
лодь стотисячного міста 
Олександрії беруть активну 
участь у проведенні тижнів 
миру, комуністичних і ком
сомольсько-молодіжних су- 
ботників, з честю несуть 
Вахту па/л’яті. Про все це 
зазначалось на нараді акти
ву прихильників миру 
м. Олександрії, що відбула
ся в міськкомі партії.

Так, народний самодіяль
ний театр і колективи ху
дожньої самодіяльності бу
динку культури шахти «Світ- 
лопільська», клубу шахти 
«Еерболозівська» внесли в 
Радянський фонд миру пов
ну суму виручки за платні 
п’сси і концерти. На вули
цях міста все частіше поча
ли з’являтися автобуси й 
машини громадського тран
спорту з табличкою: «Сьо
годні працюю у Фонд ми
ру».

На. нараді прихильників 
миру були висловлені ціка
ві думки, пропозиції, іні
ціативи. Кращим активістам 
поучено Почесні, грамоти 
Радянського фонду миру та 
гра/лоти міського комітету 
Компартії України.

Л. РУТАВІН.
м. Олександрія.

Три роки тому на робо
ту з бригадним клеймом 
якості перейшов КМК ме
ханоскладального цеху 
№ 4 по механічній оброб
ці корпусу насоса, яку 
очолює М. С. Вахраньов 
(групкомсорг П. ААайдан- 
ник). Його продукція зав
жди відмінної якості. Цього 
року бригада зобов'язала
ся відпрацювати дез дні 
на зекономлених матеріа
лах. Продуктивність праці 
понад план збільшити на 
1,2, а собівартість продук
ції знизити додатково на 
0,6 процента.

Готуючись гідно зустрі
ти 40-річчя Великої Пере
моги та 50-річчя стаханов- 
ського руху, бригада зо
бов’язалася виконати до 

"цих дат планові завдання 
відповідно 5-ти та 8-ми мі
сяців. Кожному тижню 
трудової Вахти’ пам’яті 
виробничники присвячу
ють ударну - працю.. Особ
ливо відзначаються моло
ді оператори В. Курил
ко та О. Биканов. Планове 
завдання першого місяця 
року К/ЛК виконав до кін
ця тижня, присвяченого 
місту-герою Ленінграду — 
29 січня.

майстрів машинного доїння 
працює на молочнотоварній фермі 
колгоспу імені Калініна Новоархач- 
гельського району. 18 з нлх влилися 
в загін чотирнтнеячниць, 8 — набли
зились до п’ятитисячного рубежу, 
троє — шеститисячного. Серед них 
трьох і вона, Світлана БАРИШНИК 
(фото в центрі). . *

Кожного року колектив ферми по- 
побніоють выпускники Кам’янепької 
десятирічки. Для молодих сімей 
створюються належні побутові умо
вч, зокрема, колгосп будує для них 
житло. Справив нещодавно новосіл
ля і молодий дояр Іван ДОБУШ 
(на ч|юто Іван з дружиною Світ
ною та сином Олегом). Він догл^-- 
групу иетелів і теж обіцяє невдовзі 
подолати п’ятитисячний рубіж.

Часто приходять на ферму стар
шокласники. Вони допомагають тва
ринникам годувати корів, доглядати 
телят (на Фото десятикласниці Оле
на СИДОРЕНКО. Люба ШАТАЙЛО 
та Алла П1ДДУБНА випоюють те
лят).

Нині на кожну корову трудівники 
ферми мають щодоби більше 12 кі
лограмів молока.

Фото В. ГРИБА.
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«Молодий комунар» 2 лютого 1985 року

Ударнин комуніс
тичної праці Патро 
СИЧОВ очолює 
бригаду зварників- 
монтажників, нотра 
працює нині на бу
дівництві головного 
корпусу азтобази 
виробничого .об’єд- 
нання «Олсксанд- 
ріявугілля». Він — 
незмінний взірець 
для членіз свого 
колентиву, бо не 
тільки сумлінно 
трудиться (вироб
ничі завдання по
стійно перевиконує 
у півтора—два ра
зи), а й успішно 
оволодів суміжни
ми спеціальностя
ми монтажника та 
слюсаря - ремонт
ника. Петро Сичоо 
нагороджений чис
ленними грамотами 
виробничого об'єд
нання «Олеисанд- 
ріявугілля >, його 
портрет занесено 
на Дошку поша- 
чи азтореммайстер- 
ні підприємства.

Фото
М. ПАЛЬЧИКА.

м. Олександрія.

—
ЯК СПРАВИ, АГІТАТОРЕ?

ВІД УСІЄЇ ДУШІ
У бібліотеці, де вона за

раз працює, ще в шкільні 
роки Надійну бачили дуже 
часто — росла допитливою, 
до всього цікавою.

— Не відірвеш від кни
ги, — казали й батьки.„

А вона вже тоді знала, що 
працюватиме з книгою усе 
життя. Коли прийшов час 
зробити вибір — не розду
мувала. Справу обрала до 

І душі. Так. принаймні, вза- 
Я жає сама. Та й ті. хто її 
и знає, скаже, що вміє вона 

пропагувати книгу.
Численні виставки, оформ

лені у бібл’отеці-філіалі № 1 
ЦРБ, ,іхо;о уже більше де
сяти -рокіїі після закінчення 
Олександрійського культ ос
вітньо; о училища вона заві

дує, стали з пригоді сіль
ськогосподарським спеціа
лістам, пропагандистам, по- 
л ітіиф ор м а тора м, а гі г ато •

і рам. Вони завжди знаходять 
тут необхідну літературу. 
Сама Наді.' Білоус виросла 
и селі, т:'ж знає ціну робо- 

і чііі хлібороба, тва-
і рип;: ;ка. колгоспного спе- 
і ціаліста. Тому поспішає біб- 
І діотзкар : ;іі ітмор незелп 
І кою зв’ж.кею книг, брошур, 
і газе; — ферм! треба по- 
I повиті ге.матшший куточок 
і попою лііеролуроіо. а ПОТІ.'.! 
і .'ГоЩ.'і і бесіду з доярками. 
І» люблять слухати у 

селі. Слово агітатора прос
те й ;.розуміле, дохідливе і 
переконливе.

Якось у середній ШКОЛІ 
проводила чергову бесіду. 
Від загальної розмови про 
вміння господарювати, еко
номити, мова перейшла до 
конкретних турбот дня. 
Хтось це стримався і заува
жив: «Чему колгосп імені 
Карла Маркса не виділяє 
для школи молоко? Чи пе 
зайві це витрати — достав
ляти його із райцентру?».

Агітатор погодилась із 
думкок> слухачів. А потім 
була лрішципова розмова у 
кабінеті голови колгоспу 
імені Карла Маркса К- А. 
Білпк0. Тепер колгосп виді- 

I ляе і доставляє у школу 
молоко

Надія ие тільки сама агі
тує. До цієї справи вона за
лучає колег}7 комсомолку 
Марію Вовненко. А вже те
пер у них турбот особливо 
додалося — йде діяльна під
готовка до виборів у Вер
ховну Раду УРСР та місце
ві Ради народних ден} татів. 
Тож слово агітатора звучить 
особливо пристрасно і пере
конливо.

Ось і недавно на молоч
нотоварній фермі колгоспу 
■Щравда» та свинофермі 
господарс гва. імені Іуарла 
Маркса Марія Вовігсико 
провела бесіди «Ради — 
найвищий орган влади», де 
розкрила суть того, що Ра
ди у країні соціалізму — 
справжня форма ’демокра
тії, повноправний представ
ник народної влади.

Усні журнали, читацькі 
конференції, тематичні вечо
ри, інші масові заходи на 
виробничих ділянках — це 
ще неповний перелік робо
ти, яку організовує у селі. 
Надія. До неї ж залучає і 
учнів, вчителів, колгоспни
ків — творців сільського 

достатку, сільської культури.
Осз хоча б взяти для при- 

к піду вечори «Від усієї ду
ші-. які почали проводпг..з 
її ініціативи. У їх підготов
ку і справді вкладає Надія 
всю душу. А ще вона — ве
дуча (і господарка) громад
ської вітальні, де вшанову
ють передовиків праці села, 
ветеранів війни і праці, во
на ж — засновник, молодіж
ного клубу «Вітрила».

Іде селом світлоока жін
ка, чемно відповідає па ві
тання. Односельці, що зу
стрічаються по дорозі, зна
ють: незабаром знову зустрі
нуться з Надією Білоус у 
затишному залі бібліотеки 
чи па своєму робочому міс
ці, дізнаються від свого агі- 
татора багато цікавого із 
життя села, району, облас
ті, країни. Знають, що буде 
серйозна розмова з приводу 
завдань дня.

В. ВіЄЗСЬКА.
Доброзеличкізський район.

Певно, немає сенсу наводити факти з біографії ба
гатьох відомих вчених, конструкторів, винахідників, 
інженерів, для яких дитяче захоплення технікою пе
реросло у справу всього їхнього життя. Лише один 
такий приклад. У 30-х роках п’ятикласник Великовис- 
ківської десятирічки Сергій Бабак змайстрував мо
дель парового двигуна власної конструкції. На хит
ромудру «цяцьку» сходилися подивитися мало не з 
усього села. Сергієві ровесники розглядали модель 
мовчки, і в душі по-дитячому заздрячи товаришеві, 
а хтось із старших вголос напророкував хлопцеві: 
«Буде із цієї голови толк».

І потім, здобувши вищу технічну освіту, С. П. Ба
бак викладав один із спецпредметів у першому Чка- 
ловському військовому авіаційному училищі льотчи
ків, у якому, до речі, вчився перший у світі космонавт 
Юрій Олексійович Гагарін.

Де ж практично нині можуть розвиватися подібні 
інтереси, захоплення? Певна річ, у технічних гуртках 
при загальноосвітніх школах, будинках піонерів і 
школярів, жеках, підприємствах, колгоспах, проф
спілкових будниках культури... І, звичайно ж, на стан
ціях юних техніків.

Про важливість розвитку технічної творчості шко
лярів у нашій області^ її проблеми і перспективи, ви
кликані реформою загальноосвітньої і професійної 
школи наш кореспондент веде розмову із директором 
обласної станції юних техніків Л. М. САВЧЕНКОМ.

міщеная, слабке поста
чання потрібними прила
дами, матеріалами, дета
лями, фінансування і неви- 
рішсііі кадрові питання. Це, 
так би мовити, об’єктивні 
причини. Ну, а суб’єктивні, 
скажу відверто, в тому, як 
зуміють налагодити між 
собою стосунки директор 
станції і завідуючий рай
вно. Чомусь про СІОТи зга
дують чи не в »останню чер
гу, хоча в Основних на
прямах реформи загально
освітньої та професійної 
щколії йдеться конкретно 
про дальший розвиток ди
тячої технічної творчості. 
Мабуть, помітили, десь у 
кінці четвертого кварталу 
1984 року замість відомої 
всім мешканцям обласного 
центру вивіски магазину 
«Колобок» з’явилася — 
«Юний технік». Здавалося 
б, питання постачання у 
певній мірі буде вирішено.

відрадиіше те, що таким 
чином вдається захопити 
справою тих підлітків, 
котрі нині модно називати 
педагогічно запущеними. 
Ось якраз тут ми з вами 
вийшли іще на одну, мож
на сказати, найважливішу 
проблему — залучення 
важковиховуваних школя» 
рів до технічної творчості, 
Як це зробити? Можна пі» 
ти в школу, інспекцію по 
справах неповнолітніх, вп» 
писати кілька прізвищ 
ХЛОПЧИКІВ, зустрітися '3 
ігіми батьками і мало- не^^’

— Леоніде Максимови
чу, будь ласка, кілька слів 
про ті завдання, що став
лять перед собою СЮТ 
(станція юних техніків)?

— У першу .чергу всі 12 
районних станцій плюс 
тринадцята обласна пра
цюють у напрямі розвит
ку інтересів школярів по 
поглибленню і розширен
ню знань з основ наук, 
набутих на шкільних за
няттях, формуванню у них 
трудових навиків і твор
чих конструкторських 
здібностей, прагнень до 
раціоналізаторства і вина

хідництва.
Ссе це теоретичне поло

ження можу підкріпити 
конкретними прикладами. 
Так," колишні вихованці 
обласної СЮТ Олександр 
Гай-Воронськпй та Олек
сандр Гладчепко — зараз 
самі вчать судномоделю- 
ваншо па нашій станції і 
в обласному Палаці піоне
рів і школярів. Колишні 
гуртківці ОлександріГь 
ської міської СЮТ Петро 

Лущппган, Володимир Сав- 
райський, Василь Мельник, 
Степан Матієнко, Микола 
Коваль, уже який рік пе 
розлучаються із технічною 
творчістю юних, пройшов
ши всі етапи від початків
ців до керівників гуртків. 
Можна сказати без пере
більшення,. що особливий 

, інтерес до техніки, розви
нутий у наших гуртках, по
сприяв тому, що Сашко 
Вакуленко, Юрій Федуп, 
Андрій Львов, Сергій Ме- 
зенцев, Ігор ГІіоптков- 
ськии, Сашко Шадурськпй 
успішно продовжують на
вчання у 8НІЦИХ середніх 
спеціальних навчальних 
закладах інженерного і 
військово-морського тех
нічного профілю.

Обласна станція юних 
техніків — активний учас
ник республіканських ма
сових заходів з технічної 
творчості школярів: зма
гань юних ракстомоделіс- 
тів, з радіобагатоборства, 
авгоконструкторської спра
ви (картинг). Призерами 
XXVIII . республіканських 
змагань школярів з судпо- 
модсльного спорту стали 
Анатолій Вахраньов, Ігор 
Шевченко, Олег Фальков- 
ський.

Юні техніки області взя
ли участь у республікан
ських конкурсах «Юні тех
ніки — Батьківщині», «Юні 
техніки — сільському гос
подарству».. Член радіоте
левізійного гуртка облає-

----------------------------------------------- АКТУАЛЬНЕ

««Мала _ І 
академій
наук - це...»

ної станції юних техніків 
Олег Дубовий за виготов
лення радіоконструктора 
на мікросхемах увійшов до 
складу делегації Україн
ської РСР для участі у 
Всесоюзному Тижні науки, 
техніки і виробництва для 
дітей і юнацтва в м. Алма- 
Аті. Члени гуртка сільсько
господарського моделю
вання Вільшанської район
ної станції юних техніків 
Іван Крейтор і Юрій Бар- 
знков за виготовлення-екс
понатів «Двигун внутріш
нього згорання з багато- 
іскровим пристосуванням», 
електричну бурякокартоп- 
лерізку стали учасниками 
Республіканського Тижня 
науки, техніки 1 вироб
ництва в м. Києві.

— Не так давно я з ве
ликим інтересом відвідала 
Олександрійську міську 
СЮТ. її директор Микола 
Олексійович Гільтяй пока
зував мені роботу бага
тьох гуртків. Розглядаючи 
моделі, ие віриш, що їх 
виготовили .діти. Особливо 
мене вразили роботи суд- 
номоделістів, де керівни
ком Микола Олексійович 
Яровий. Із задоволенням 
познайомилася з Тетяною 
Андріївною Бабійчук, кот
ра веде фотогурток на цій 
же станції, Миколою Ми
колайовичем Ткаченком 
(загальнотехнічіїий гурток 
па базі Олександрійської 
СШ № 13). Певно, саме 
іака робоча, творча, доб
розичлива атмосфера ха
рактерна не лише для цієї 
СЮТ?

— Радий був би підтвер
дити, але це далеко пе так. 
Подібні вищезгадані стан
ції в області маємо ще в 
Знам’янці, Новоукраїїщі, 
Гайвороні, Ульяповці, Віль
шанці. Не можна сказати, 
що і тут немає недоліків і 
проблем. їх чотири: неза
довільні, пристосовані прп-

Одпак ножі що .магазин 
дуже бідний. Який же ви
хід, спитаєте? Мабуть, 
знаєте, що в місті недавно 
працювала обласна вистав
ка товарів народного спо
живання. Там я побачив 
чимало цікавих експонатів. 
Серед них и відходи бага- 
тьох підприємств, які з ус
піхом можна використову
вати в роботі технічних 
гуртків. Ми дали заявки на 
придбання цілого ряду від. 
ходів промислової сирови
ни. Тепер остаточне слово 
за торговельними органі
заціями і підприємствами. 
А взагалі вважаю, для 
станції юних техніків пе-' 
обхідно зробити, можливо, 
як виняток, продаж товарів 
по безготівковому рахун
ку. Це важливе питання 
під силу вирішити, облас
ному управлінню торгівлі 
та обласній конторі Держ
банку, на що ми і споді
ваємося.

— Знову хочу поверну
тися до вже не раз згаду
ваної сьогодні Олександ
рійської СЮТ. Так от, роб
лячи екскурс по станції, я 
помітила в кожній.робочій 
кімнаті — телевізор. Спо
чатку не падала цьому ні
якого значення, але, за
йшовши до юних судіюмо- 
делістів, зрозуміла . його 
потребу — пізнавальну і 
виховну,

— Цілком правильно. 
По-перше, часто по теле
баченню йдуть різноманіт
ні передачі по вивченню 
шкільної програми з бага
тьох навчальних предме
тів, що сприяє поглиблен
ню знань школярів.

По-друге ж, у дітей ви
никає бажання зустрітися 
разом, щоб пе тільки по
працювати над своєю мо
деллю, а й переглянувши 
ту чи іншу телепередачу, 
обговорити її, ВИСЛрВІІТП 
власну точку зору. І най-

примусово «пропонувати» 
їм відвідувати топ чи ін
ший технічний гурток. На- 
перед скажу, нічого хоро
шого з цього не вийде. Як 
тонко і делікатно треба 
підійти до кожної такої 
дитини, щоб вона сама ви- 
рішила: «Так, займатимуся 
саме в цьому гуртку, хочу 
зробити саме таку но- 
дель, пристрій, макет...».

Цікаво організував ді- 
яльність автомодельного 
гуртка обласної СЮТ його 
керівник Олександр Мико
лайович Сорокін. Тут є 
правило: пе.замикати па 
ключ тумбочки, шафи, 
ящики, де зберігаються ви
готовлені моделі, деталі до 
них і т. д. Уявляєте, дов
гий час нічого і ні в кого 
не пропадало. Але якось 
самі ж гуртківці, серед 
яких немало отих «важ
ких», помітили: почали 
зникати деякі речі. Як в 
такому випадку вчинити 
педагогові? Як знайти го-' 
ре-моделісга? Сорокін до
ручив розібратися у цьому 
своїм вихованцям. Ті 
швидко знайшли винуватця 
і, порадившись, «винесли 
вирок» — виключити його 
з гургка. Суворо покара
ли? Можливо, керівникові 
треба було б втрутитися, 
заступитися? Але Олек
сандр Миколайович вва- 
жає, що учні вчинили пра
вильно, хоча вже розгля» 
дається питання про по
вернення покараного в гур
ток, котрий сам про це 
вже не раз просив.

— Чула, що в кількох 
областях республіки ус
пішно працюють так звані- 
МАН — малі академії 
наук...

— Так, першими воші 
появилися в Кримській, 
Одеській, Львівській, Дні
пропетровській, Ровеп- 
ськііі областях. У недале
кому майбутньому мала 
академія’паук буде і в Кі
ровограді. Що вона собою 
уявляє? На, базі трьох ву
зів обласного центру пра
цюватимуть 5—0 факуль
тетів МАНу: обчислюваль
ної техніки, фізико-техпіч- 
ний, космонавтики, астро- 
номії, робототехніки, сіль» 

госпмоделюванпя. Спряму
вання академії — науко
во-практичне. її члени 
учні 7—10 класів -5- вироб
лятимуть теоретичні навич
ки в дослідженій, і впвчеи» 
пі існуючих проблемних 
ситуацііі і невпрішенпх пи
тань у науці, раціоналіза
торстві і винахідництві.

Матиме академія свого 
президента, члснів-корсс» 
пондептів, учених секрета
рів, звичайно ж, із числ5 
школярів. Сподіваюся, Кі« 
ровоградська мала акаде
мія наук швидко здобуде 
популярність серед юних 
мешканців міста та облас
ті, адже ЇЇ появи чекають 
З нетерпінням.

Великому 
гуманісту

А- П. Чехову буз присвя
чений літературно-музич
ний вечір, який відбувся з 
нагоди 125-річчя з дня йо-

го народження у відділі 
мистецтв обласної науко
вої бібліотеки імені Н. К. 
Крулської,

Емоційне, схвильоване 
слово про Чахоза виголо
сила кандидат філологіч
них наук 3. 8. Торговець. 
З розповіддю про Чехоза- 

драматурга, про роль і міс
це його драматургії в те
атрі виступила театрозна
вець Т. М. Смоленчук. Її 
виступ вдало доповнила 
декламація уривку з опб- 
зідання «Дама з собач

кою» у виконанні актриси 
обласного драмтеатру імд- 
ні Кропизницького Л. Фе- 
денкозої.

Ціказо розкрили тему 
«Чехов і музика» лектор- 
музикознавець обласної 
філармонії К. Терентьсза, 
яка розповіла історію 
створення і виконала у 
власному супроводі ро
манси «Ми відпочинем» і 
«Чайка», та викладач муз- 
.училища Т. Гараніна і со
ліст філармонії Л. Щерби
на, у виконанні яких ззу-

»/али прелюдії і романси 
С, Рахманінова.

Вечір закінчився огля
дом новинок з виставки 
«Великий гуманіст». З ви
ставкою читачів познайо
мила завідуюча- читальни
ми залами Г. С. Деми- 
денко.

Підготувала вечір разом 
з працівниками відділу 
мистецтв ведуча — стар
ший бібліотекар Н. Г. Івах- 
нюіс.

А. КОРІНЬ.
м. Кіровоград.

Родинні
свята
цукровиків

Коли на землю спадають 
вечірні сутінки, то засві
чуються вікна ще в одно
му багатоповерховому бу
динку міста Малої Виски. 
Засвічуються де-не-де, бо

Т. КУДРЯ-

оудинок тільки почали зай
мати новосели.

Пересувна /леханізова- 
на колона виробничого 
аграрного об’єднання цук
рової промисловості пода
рувала цими днями робіт
никам Малоаисківського 
цукрозаводу радість. 24 
сім’ї мають тепер нові, 
світлі помешкання.

В. ТІЛЬНО^, 
наш громадський ко
респондент.

м. Мала Виска.
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Можна без перебільшен
ня стверджувати, що жі- 
ноче відділення спортив
ної гімнастики є провідним 
у ДЮСШ облепорткоміте- 
ту. Провідним у підготов
ці спортсменок високого 
класу і у ролі, яку шкільна 
гімнастика відіграє в здо
бутках області з цього віь- 
ду спорту. Тренери відді
лення взяли на озброєння 
і прищеплюють своїм ви
хованцям необхідність су
воро додержувати важли
вого положення, висловле
ного багаторазовою чем, 
піонкою країни, світу і 
Олімпійських ігор Лари
сою Латнніною: «Ніхто з 
абсолютних чемпіонок, хоч 
якими б сильними вони 
були, не створить абсолют-

ку Тренує Оксану О. Г. 
Нсчай, під керівництвом 
якої, до речі, робила перші 
кроки в гімнастиці майстер 
спорту міжнародного кла
су Наталка Терещенко. 
Призер перших юнацьких 
республіканських спортив
них ігор учениця 4-го кла
су школи № 16 Олеся Дуд
ник. її тренер Є. Є. Ящук 
завжди в пошуку, завжди 
прагне йти п ногу з часом. 
Зростає разом з своїми 
ученицями, які складають 
ядро юнацької збірної 
команди області. Л Натал
ка Задорожня — кандидат 
у майстри спорту, учениця 
5-го класу десятирічки 
№ 19, Призерка багатьох 
республіканських змагань. 
Кандидат у збірну України

У А : ;■

>:
$5

■
І"НІ

■■ :■ ■ .І

й

О

У

від республіканської ради 
ДСТ «Динамо». Тренує За- 
дорожню Л. П. Японська, 
яка виховала багато гім
насток — учасниць ряду 
республіканських і всесо
юзних змагань.

Хочеться назвати гім
насток, на яких ми покла
даємо надії, як па перспек
тивних спортсменок. Де — 
Люда Сорокіна, Милена 
Павлик, Світлана Скрпп- 
чук, Ольга Олійник, Олена 
Луньова.

Про авторитет кірово
градської гімнастики, на
шої ДЮСШ свідчить про
ведення на її базі багатьох 
всесоюзних і республікан
ських змагань, зокрема 
розиграшу кубка СРСР 
серед молоді в 1976 році, 
всесоюзного турніру ко
манд опорних пунктів 
олімпійської підготовки в 
1977 році.

На цих та ряді інших 
змагань ми мали змогу по
знайомитися з багаторазо
вими чемпіонами респуб
ліки, країни і Олімпійських 
ігор Поліною Лстаховою,

ної досконалості, бо краса 
різноманітна, багатолика 
і не терпить канонів, ані 
старих, ані знов утворе
них. У кожної великої 
спортсменки має бути своє 
обличчя, свій стиль, своє 
амплуа. Гімнастика збід
ніє, коли всі сліпо насліду
ватимуть моду».

Лариса Латиніна- гово
рять про абсолютних чем
піонок світової гімнастики, 
спортсменок, до рівня яких 
ніхто з наших вихованок 
не піднімався. Але без 
мрії про це, без. постійних 
зусиль з боку тренерів, ді
тей, їх батьків навіть по
середніх результатів 
гімнастиці не досягти.

Саме такі зусилля при
несли звання майстрів 
спорту. СРСР Олені Ка- 
лайді, Наталці Леспві, На
талці Азимовій, Олександрі 
Солосі, Людмилі Івановій, 
Дюдмклі Даніяловій, . На
талці Дейкуп, Ірині Попе- 
решппченко, Світлані Шев
ченко.

Завдяки цим зусиллям у 
школі виховано сотні кап- 
дидатів. у майстри спорту, Ларисою Латнніною, Бори- 
першорозряднпків. Наші — •»«— «-
гімнастки неодноразово бу
ли чемпіонками республі
канських рад спортивних 
товариств «Буревісник» і 
«Динамо». У складі команд 
з спортивної гімнастики, 
які захищали спортивну 
честь Кіродоградщипи па 
Ш спортивних іграх моло
ді і VIII Спартакіаді Ук
раїни, на І республікан
ських юнацьких спортпв- 
ііих іграх, було 90 процеп-' 
тів вихованок нашої шко
ли.

Наприклад, Оксана Лип 
— учениця 3-го класу С1І1 
№ 11. Юна гімнастка ста
ла бронзовим Призером 
республіканських молодіж
них змагань «Надія», що 
проходили нинішнього ро

сом Шахніним, Ніною По- 
номарьовою.

Школа вступає у своє 
друге десятиріччя.- Вона 
така ж юна, як і більшість 
її вихованців. Вони разом 
мужнітимуть, і ми споді-’ 
ваемося, що з її стіп ви
йде немало динамічних і в 
той же час граціозних май
стрів спортивної гімнасти
ки.

Е. НЕЧАЙ, 
старшин тренер ДЮСШ 
облспортхомітету з 
спортивної гімнастики, 
заслужений 
РРФСР.

На фото: 
няття з юними 
иеде тренер 
ЦЕНКО.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА,

тренер

чергове за- 
гімнастами 

С, В. КУ-
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ти собі авторитет у колах 
громадськості або довести 
життєздатність капіталіз
му. Свого часу створюва
лися цілі програми з бага- 
тообіцяючпмп назвами. У 
хронологічному порядку 
вони перелічені в книзі 
Г. Герасимова. «Новий 
курс» Франкліна Рузвель 
та, «справедливий курс» 
Гаррі Трумепа, «нові рубе
жі» Джона Кеннеді. Засу
кавши рукави, взявся ви. 
корішовати бідність пре-

ред останніх нема повної 
згоди. На коктейлі допус
кають лише обраних. Самі 
клуби еліти діляться за 
рангам . Місце в клубі 
звільняється лише у внпад- 
-ку смерті одного з його 
членів. Трапляється, що 
кандидати чекають своєї 
черги чверть віку. Дбайли
ві батьки подають про
щення про зарахування в 
богему з момента народ
ження своїх чад. Дужі 
охоронці у лівреях ПИЛЬНО

НА ІДЕОЛОГІЧНИХ РУБЕЖАХ

; іірОїїіїшга едацихоис: бігїа-х
Автор книги переконливо 
показує, як соціальні не
згоди урівиюють членів 
буржуазного суспільства в 
одному — ледве зводити 
кінці з кінцями, як під тя
гарем турбот рушаться 
старовинні доброчесності, 
такі, як сумлінність і бе
режливість, дружелюб
ність, міняється орієнтація 
життєвих інтересів. У ря. 
дового члена суспільства 
пропадає тяжіння до всьо
го, що не-пов’язане з гріш
ми, що хоча б па певний 
час відволікає його від 
грошового конвейєра. Ста
ре прислів’я «Час — гро
ші» звучить все погрозліі. 
віше.

Американець весь час у 
русі, в пошуку. Йому ні
коли та й нема чого всту
пати з оточуючими в .тісні 
і дружні стосунки. Нема 
чого зближатися ще іі то
му, що Америка — розви. 
йена країна і людина у 
змозі прожити сама по со
бі — тільки плати і все бу
деш мати. Відлюдькува- 
■гість пібп-то цілком відпо
відає «душевному на
строю» американця, інди
відуаліста до самих кіс
ток, яким належить бути 
нащадку емігранта, котрий 
в одиночку перетнув океан 
і самостійно освоював Да
лекий Захід.

Намагаючись таким чп-

(Закінченії я. Поч. у 
№№ 7, 9 та 10 за 15, 19 і 
22 січня ц. р.).

ном виправдати байдужість 
більшості американців до 
оточуючих, буржуазні про
пагандисти, зрозуміло, не 
згадують про те, що прав
лячому класові вигідно за- 
коіплювати у свідомості 
трудящих недовір’я і не
приязнь один до одного за 
одвічним принципом «роз
діляй і владарюй».

Фотографія доброго дя. 
дечка Рокфеллера, який 
заграє з малюком, вміще
на в кинзі Г. Герасимова. 
Оточена тестовими виклад
ками, коментарями вче
них, -фактами з американ
ської дійсності, вона на
повнюється абсолютно но
вим змістом.

Валовий національний 
продукт США в минулому 
десятилітті становив три
льйон доларів. Для кож 
його члена суспільства 
коштів було б більше, ніж 
достатньо. Фактично люди 
ставали і залишалися бід
ними тому, що ті, хто стояв 
при владі або свідомо ста
вили їх у такс становище, 
або виявляли до них повну 
байдужість. Цс також 
висновок самих американ
ських економістів. Воші, як 
відмічається в кинзі, під
ходять до проблеми бід
ності не виходячи за рам
ки своєї суспільної систе
ми. Певно тому, що врахо
вують гіркі уроки історії. 
Багато політиків в Амери
ці робили спробу воювати 
з бідністю з метою пажи-

зидеит Джонсон, який ви- 
сунув програму «великого 
суспільства», де було б по
кладено кінець бідності і 
расовій дискримінації, за- 

. безпечепо медичне обслу
говування ’ пристарілих, 
змінено систему освіти. 
Війна з бідністю до пере
можного кінця швидко 
стала опозиційною. Оче
видним став той факт, що 
викуп з бідності більшої 
частини громадян США 
підривав би стимул копку, 
ренції. Випустити з рук 
важіль, ’ що дозволяє без 
особливих труднощів ма
ніпулювати свідомістю 
мільйонів людей? Зрозумі
ло, що па це правлячий 
клас Америки ніколи не пі
де. Ліквідувати бідність— 
значить позбавитися мож
ливості отримувати над
прибутки, беручи їх з пра
ці ТИХ, хт.0 готовий безвід
мовно віддати і силу, і здо. 
ров’я без остатку, аби 
лиш не опинитися за поро-- 
гом хоч якось забезпечено
го шару населення. Проте 
і бідняків залишити без 
надії капіталізмові просто 
не вигідно, Вищий клас 
зображується як відкри
тий клуб, потрапити в 
який — реальність. Тут ці
каво було б пригадати, які 
неписані закони характер
ні для аристократичних 
клубів США. Президенти 
корпорацій вважають за 
краще не розмовляти з 
людьми, котрі носять ти
тул віце-президента. Се.

охороняють збіговиська 
еліти від проникнення сто
ронніх. Не всі двері в Аме. 
риці відчинені навіть для 
дуже і дуже багатих. Для 
її бідняків «різні можли
вості» виявляються фік
цією. Використовуючи ба
гатий матеріал, нагромад
жений за роки довгої жур
налістської роботи в США, 
Г. Гераснмов показує, як 
культ наживи, споживання 
веде до духовного збіднен
ня і моральної деградації, 
В кинзі проаналізовано ці
лий ряд пссвдохудожніх 
творів, що заполонили аме; 
риканський книжковий ри
нок. «Новомодні» течії в 
культур і а мер нк апс ького 
суспільства, що захопило
ся окультними науками, 
астрологією та всілякого 
роду гіпнотичними семіна
рами, нарцисизмом, що пе
редає запеклий індивідуа
лізм і страх рядового аме
риканця перед майбутнім.

Книга дав наочне уявлен
ня про суспільство СПОЖІГ. 
вання з епоху так званих 
«чекань, що скорочую
ться», коли американська 
адміністрація’здійснює на
ступ па соціальні завою
вання трудящих, наочним 
вираженням чого стало рі
шення різко скоротити 
програми соціального за
безпечення, коли відбуває
ться урізання прав і сво
бод населення США у 
всіх напрямах.

Ю. РОДІОНОВ, 
жур.чаліст-міжнародник. ’

З ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ 
СТРІЧКИ 
ТА PC

ВАРШАВА. Кор. ТАРС і| 
А. Шаповалов передає: на- І 
ступний XII Всесвітній ? 
фестиваль молоді і студен- я 
тів у Москві стане великою а 
політичною подією. Поль
ський фестивальний комі- ! 
тет проводить велику ро
боту з метою пропаганди 
ідей цього міжнародного 
молодіжного форуму. Де
віз фестивалю «За антиім

періалістичну солідарність, 
мир і дружбу!» близький 
юнацтву планети, заявив 
тут заступник голови Го
ловного Правління Спілки 
соціалістичної польської 
молоді (ССПМ) К. Янік.

ЛУСАКА. В Замбії ство
рено національний коор
динаційний комітет по під
готовці до XII Всесвітньо
го фестивалю молоді І сту
дентів у Москві. Про це 
повідомив тут секретар у 
питаннях інформації моло
діжної Ліги об’єднаної пар
тії Національної Незалеж
ності (ЮНІП) Ньєква Ана- 
мела. Комітет визначить 
склад делегації молодіжної 
Ліги ЮНІП, яка представ
лятиме молодь Замбії на 
форумі в столиці Країни 
Рад.

АНТАНАНАРІВУ. Кор. 
ТАРС А. Тарній передає: 
підготовка до XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів у Москві — один 
з головних напрямів діяль
ності молодіжних організа
цій Демократичної респуб
ліки Мадагаскар. Створе
ний тут Національний під
готовчий комітет фестива
лю координує роботу в 
цьому напрямі різних мо
лодіжних організацій краї
ни. Так, Демократичний 
комітет молоді і студентів 
Мадагаскару (КДТМ) розро
бив і приступив до здійс
нення широкого плану за
ходів, зв’язаних з участю 
молодих малагасійців у 
московському форумі юное.

(ТАРС).

Протягом 60 секунд визначає температуру хворого 
цей керований електронікою термометр. Новинка була 
продемонстрована па форумі медиків у Мюнхені (ФРН).

Фото ДПА - ТАРС.

Англія Орні інальнпй електромобіль сконструював жи
тель Лондона Клів СЕНКЛЕР (на знімку), його модель 
відзначається витонченістю форми, мініатюрністю, еко
номічністю.

Теяефогр АП — ТАРС.

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Торт-велет
П’ятеро пекарів Із Буке, 

тенхуда (ФРН) виготовили 
торт-гігант. Ось його виміри; 
довжина — 244,3 метра, пкіс. 
ний вміст: 350 кілограмів бо
рошна, 300 кілограмів пато
ки й цукру, 400 нілограмів 
апельсинових та лимонних 
сноринон, 40 кілограмів мар
ципанів, 25 літрів рому І 100 
літрів молока... Велетенський 
торт демонструвався І був 
розпроданий у пішохідній 
зоні міста. Виручені кошти 
надійшли на рахунок Дру
гої західнонімецької теле, 
програми, котрз виступає у 
захист дітен-енріт.

Пара і грип
Багато семирічних дітей у 

яслах Карл-Маркс-Штадта 
(НДР) відвідують... сауну. Під 
наглядом лікарів перебува
ють там 10 хвилин при тем
пературі 70—80 градусів. Ді
йово зміцнюючи таним чи
ном здоров'я, вони практич
но «відмежовані» від поши
рених у зимові місяці про
студних захворювань.

Заблукав
Західна частина Палм-біч 

(США) відома як затишна і 
спокійна місцина. Тому та
на собі Моллі Уїлмот була 
надзвичайно здивована, ко
ли одного разу почула стра
шенний гуркіт біля свого 
дому. Враженому погляду 
Моллі відкрилася така кар
тина: буквально за кілька 
метрів від неї виднілося ар- 
гентінсьне судно «Мерседес ’ 
довжиною 75 метрів.

Як з’ясувалося згодом, у 
І результаті сильного тайфу

ну. що пройшов у цьому ра
йоні, норабель відірвався від 
пірсу біля берегів Флоріди ! 
взяв курс на заплаву пан? 

, Уїлмот.

(Стурбована жінка зажада
ла від компанії-власяиці від
шкодування за безплатну 
стоянку судна у своєму 
дворі.



«Молодий

Фотоетюд С. ФЕНЕНКА,

ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ

>'
4. W

І «тихі» браконьєри шкодять

комунар» 2 лютого 1985 року

іжежн леот@го

Природа без тваринного 
світу мертва. Це знає ко
жен. З різними змінами у 
навколишньому середови
щі пов’язані і умови жит
тя тварин. Завдяки своє
часно вжитим заходам, в 
нашій країні поголів’я ба
гатьох видів диких тварин 
і птахів збільшилось, і в 
мисливських угіддях Кіро- 
воградщнни це також по
мітно.

Однак зимовий холод 
робить їхнє існування ду
же нелегким. Важко добу
вати корм, рухатися ’ но 
глибокому снігу чи об
мерзлій поверхні землі, 
знаходити потайне місце 
для відпочинку. У цей час 
дикі тварини можуть бути 
легкою здобиччю для хи
жаків. Та все ж найбіль
ше. мабуть, вони стражда
ють від браконьєрів.

Полювання зараз забо
ронено в області. Та цс не 
зупиняє браконьєрів. В 
мисливських угіддях все 
частіше її частіше з’являю
ться так звані «тихі» бра- 

.треба теж включитися у 
боротьбу з браконьєрами: 
організувати патрулюван
ня в лісах та лісопосад
ках, виявляти й знищува
ти петлі. Слід також по' 
можливості рятувати зві
рів та птахів од холоду, 

пе- , підгодовувати їх.
Якщо вам вдасться ви

явити факти браконьєр
ства, небережливого, 
жацького ставлення 
природних багатств, 
флори й фауни, звертайте
ся в районні організації 
Українського товариства 
охорони природи і Україн
ського товариства мислив
ців та рибалок, які є в 
райцентрах, а також за 
адресою: 316050, м. Кіро
воград, вул. Тімірязєва, 76, 
облупрлісгоспзаг, лісомис
ливська інспекція (теле
фон — 2-49-56).

М. РАК, 
старший мисливство
знавець лісомислив
ської інспекції об
ласті.

коньєри, які відловлюють 
звірів і птахів петлями. 
Тільки у січні в Олексаид- 
рівському, Новоукраїн- 
ському, Компаніївському, 
Знам’янському і Олександ
рійському районах виявле
но і конфісковано у бра
коньєрів більше 200 
тель. Лісомисливською ін
спекцією за цей час при
тягнено до відповідальнос
ті 14 браконьєрів. >

Лісова охорона разом з 
єгерями ^мисливських ор
ганізацій розчищає від 
снігу проходи до місць 
мешкання звірів, підкладає 
їм корм, допомагає твари
нам, що потрапили в біду.

Велику допомогу може 
і повинна надати зараз 
природоохоронним молодь, 
комсомольські організації 
колгоспів, підприємств. У 
нашій області в загальноос
вітніх школах, профтехучи
лищах діють шкільні ліс
ництва, загони «зелених» 
та «голубих» патрулів, 
природничі гуртки, клуби 
юних друзів природи. їм

У лютому кінотеатри міс
та демонструватимуть філь
ми різних кіностудій краї
ни. Наша українська кіно
студія ім. О. II. Довженка 
представляє новий худож 
ній фільм про спорт І 
прекрасна мить перемо« 
ги» — автор сценарію і ре
жисер Вячеслав Винник, , 
колишній спортсмен, яко
му близька у кінематогра
фі спортивна тема. У по
передньому номері газета 
розповідала про цей фільм.

Ще одна кінострічка дов- 
женківців — «У привидів 
у полоні». Це психологічна 
драма, поставлена за моти
вами роману В. Кашіїна 
«Чужа зброя». Слухаючи 
жваву розмову подруги 8 
молодим хлопцем, головна 
героїня фільму Марія іце 
більше ставала замкну
тою, потайною. Якось зу
стрівши її у магазині, Іван 
запропонував підвезти дів
чину додому на мотоциклі. 
Зупинились вони біля глу
хих воріт будинку, у який 
заходили жінки у низько 
пов’язаних хустках і звід
си линув одноманітний 
спів. Тоді хлопець і здога-

дався, що Марія — вГ- 
руюча.

Режисер - постановник 
фільму Анатолій Іванов ві
домий за картинами «Міс
це спринтера вакантне», 
«Розколоте небо». У го
ловних ролях знялись Оле
на Фіногеєва та Олександр 
Денисенко.

«У часи Шахсрезади 
життя було схоже’на каз
ку, тому, що чарівники 
жили разом із людьми, — 
так голос за кадром почи
нає фільм таджицьких кі
нематографістів «1 іце од
на ніч Шахерсзади». Відо
ма книга «Казок 1001 но
чі», що ввібрала в себе ба
гатовікову мудрість і не- 
зрівняну мальовничість 
фольклорної творчості на
родів Сходу, вперше стала 
відомою європейському чи
тачеві в XVIII столітті. 

■ Перед ним відкрився світ 
східних красунь, безстраш
них героїв, удачливих хит
рунів, всесильних чарівни
ків. Казковий матеріал дав 
широкий простір фантазії 
режисера і акторів, і бла
годатну основу для яскра
вого видовищного Фільму І. ПІДОПРИГОРА.

Кадр з фільму «І ще одна ніч Шахсрезади».

режисера Т. Сабпрова. У, 
ролі хитрої Шахерсзади, 
що, рятуючи своє життя, 
розповідає каліфові казку 
за казкою, знялася Олена 
Тонунц.

«Милий, дорогий, коха
ний, єдиний» — такими епі
тетами нагородили свогф 
герой авдорії фільму кіно
студії «Ленфільм» Валерій 
Пршїомихов (автор сцен^|^к 
рію) та Дінара Лсаиов^^ 
(режисер-посгавовпик). Не «а 
дйвлячись на досить лірич
ну назву картини, як і ра
ніше, цей творчий дует обі
цяє серйозну розмову.

Незрозумілий, жорсто
кий проступок вчинила 
симпатична дев’ятнадця
тирічна дівчина, головна 
героїня картини. Зустріч її 
з сорокалітнім Вадимом 
Сарохтіним, страждання І 
біль від неусвідомлепнх 
своїх помилок допоможуть 
Ганні розпочати важкий, 
але такий необхідний їй 
душевний труд — пошуки 
моральної опори і мети в 
житті.
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Затменье сердца
Стихи Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО 
Музыка Раймонда ПАУЛСА

Наверно, мы сошли с ума: 
Я твой враг, ты мой враг.
Сад потемнел средь бела дня. 
Что ж ты так. что ж ты так?
По кто-то грубые слова 
Сказал за нас, сказал 8а нас, 
И мы молчим, как два врага, 
В последний раз,

' в последний раз.
Припев:

Затменье солнца темнит небосвод. 
Затменье сердца прошло и пройдет. 
Затменье сердца какое:то нашло, 
И ле волнуйся, все будет хорошо.

Вновь засияет жизни сад 
Так легко, так светло.
Не обижайся на меня. 
Все. что жгло, отлегло. 
И нет счастливее тебя. 
Бывает все. забудь скорей. 
И сад.п слезах после дождя 
Еще сзетлей, еще светлей.

Припев.

єk-fc—1
>

Як розмовляти по телефону?
Японці, народ традиційно 

ввічливий, вважають, од
нак. що «розшаркуватися» в 
телефонних ділових розмо
вах не варто. Ім’я того, хто 
потрібен — це все, що про
мовляють вони, набравши 
номер службової особи. Та
ма лаконічність викликана 
думкою, що не вітатися й не 
прощатися менш нечемно, 
ніж забирати на це дорого
цінний робочий час. Однак 
пригадайте свої розмови; 
правда ж, вам скоріше захо

<<- М< -ГД ІПО-СЧД > 45»4).

четься понлинати Катю чи 
Івана Петровича, якщо ті, 
хто їх просить, перед цим 
скажуть «добридень», «будь 
ласка», «чи не важко вам 
буде». Отже...

ДЬ Куди б і кому ви не 
дзвонили, спочатку привітай
тесь. Понликатн потрібну 
вам людину не вимагайте, а 
просіть.

Якщо того, з ким хоче
те говорити, не виявиться на 
місці, запитуйте не «Куди

ЕТИКЕТ

він буде?».пішов?», а «Коли
Ви дзвоните знайомо

му. а відповідає чужий го
леє. Недопустимо реагувати 
на це здивованим «Хто цс?». 
Починайте: «Здрастуйте, по
кличте, прошу вас, таку-то».

У вас задзвонив теле
фон. Серед ваших відповідей 
найкращими будуть «Так», 
< Вас-слухають». Ваше «Ал
ло» на чиєсь «Алло» звуча
тиме недоречно грайливо. 
Якщо дзвонять на роботу, 

можете сказати: «Завод», 
«Бібліотена», «Школа» тощо.

Першим прощається і 
кладе трубку той, хто по
дзвонив.

Дзвінки додому, ПІСЛЯ 
22-ї години не завжди пора
дують навіть знайомих.

«і Якщо хтось помилився 
»номером, то так І скажіть. 
Якщо ж ви роздратовано від
повідаєте . «Ні, це загс», — 
вам слід посилено зайнятися 
самовихованням.

& І ще одне правило: в 
телефонній розмові інформа
ції повинно бути мансимум, 
а слів — мінімум. Навіть у 
ефекті від приємних слів 
більше важить не їх кіль
кість, а інтонація.

ТЕ«®®

з лютого
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 —8.00 — «Час». 8.35 — Ви
ступ ансамблю російської 
пісні і танцю «Підмосков’я». 
8 50 — Документальний те
лефільм «Давид Кйкабадзе». 
9.20 — 5-й тираж «СПортло- 
то». 9.20 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Со
юзу! 11.00 — Здоров’я. 11.45 
—- «Ранкова пошта». 12.15— 
Кіножурнал «Будівництво І 
архітектура». 12.3С — Сіль-

. ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14.00 — Б. Шоу. 
«Пігмаліон». Фільм-вистава.
15.30 — Клуб мандрівників.
16.30 — Мультфільми. 17.00
— «Для вас. ветерани». Кон
церт. 18.00 — Міжнарддна 
панорама. 18.45 — Телефільм 
«Не стріляйте в білих лебе
дів.». 21.00 — «Час». 21.35 —

І
 Цей чарівний світ танцю.
22.05 — Міжнародні змаган
ня з класичної боротьби 
пам'яті І. Піддубного. 22.50 
— Новини.

ІА УТ
10.00 — Новини. 10.20 —

Естрадний концерт. 10.40 — 
«Наука і час». 11.30 — Доку
ментальний фільм «Худож
ник. Микола Пойомарьов». 
11.50 — Село і людИ. 12.20 — 
Автограф. 13.15 — Новини. 
13.25 — Грані пізнання. 13.55 
— <Ци|н:... Цирк... Цирк...». 
14.40 — Телевізійний фільм 
«Роздум про казку». 14.55— 
«Ліричні мелодії». 15.15 — 

«Живе слово». Культура ді
лової мови. 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — К. Си
монов. «Російське питання». 
Вистава. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Здрастуй, 
пісне». 20.40 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній фільм «Товарній 
Арсеній». 23.00 — Новини.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, стаиайі 

8.15 — Веселі потіш. 8.30 — 
Ритмічна гімнастика. 9.00 — 
Російська мова. 9.30 — До
кументальний телефільм 
«Тут, на Красній Пресні». 
10.00 — Концерт заслужено
го артиста РІ’ФСР В. Жука 
і академічного симфонічно
го оркестру Московської 
державної філармонії. 10.55
— Очевидне — неймовірне. 
11.50 — АБВГДейка. 12.20— 
«Всі люблять цирк». 13.15 — 
Супутник кіноглядача. 14.00
— Чемпіонат світу з хокею 
з м’ячем. Збірна СРСР — 
збірна Фінляндії. 2-й.тайм. 
14.45 — 9-а студія. 15.45 — 
Телефільм «Варіант «Омега». 
5 серія. 16.55 — Розповіда
ють наші кореспонденти. 
17.25 — Світ і молодь, 18.00
— «Видатні радянські вико
навці— лауреати Ленінської 
премії». С. Прокбф’єв. Сим
фонія № 7. 18.35 — Розпові
ді про художників. Заслуже
ний художник- РРФСР 
Н. Славіна. 19.20 — Кубок 
СРСР з мотокросу. 19.50 — 
Документальний фільм «На 
батьківщині Леніна». 20 00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Чем
піонат світу з гірськолижно
го спорту. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм «Золотий
ешелон».
ИЦ < " ,2.. Д. і Є’
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