
Т1ЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАНІЇ! . J А 

-УХРАЇНіИ " ' S27 вересня в Кіровограді відбувся пленум обкому Компартії України, який розглянув питания «Про завдання партійних організацій області по виконанню постанови ЦК Компартії України «Про організаторську і політичну роботу Кіровоградського обкому партії по виконанню рі- їдень квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС. підготовці до XXVII з’їзду КПРС 1 XXVII з’їзду Ком- ^люртії України». З допо- ^■ЬїДю на пленумі виступив <Жрший секретар обкому Компартії України М. Г. Самілнк.В її обговоренні виступили перший секретар К1- .^ровоградського міськкому

партії В. О. Сокуренко, перший секретар Олександрійського міськкому партії О. О. Скічко, голова обласної ради профспілок В. П. Івлєв, машиніст електровоза Знам’янсько- го локомотивного депо 
В. К. Жмур, перший секретар Віл шпанського райкому партії І. А. Юрчен
ко, ’ секретар парткому Світловодського комбінату твердих сплавів і тугоплавких металів В. І. Пи
сьменний, другий секретар обкому партії Л. Ф. Кібець, доярка колгоспу імені Свердлова Добровслич- ківського району О. М. 
Радченко, перший секретар Олександрівського райкому партії О. Г. Ла- 

дяєва, генеральний директор Кіровоградського виробничого об’єднання по сівалках «Червона зірка» 
В. М. Желтобрюх, голова виконкому обласної Ради народних депутатів В. І. Желіба, голова НоЕоархан- гельського районного споживчого товариства І. В. Козаченко, бригадир мулярів будівельного управління № 2 тресту «Кірово- градважмашбуд» А. І. Бабич, прокурор області В. І. Легуй, генеральний директор виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості ЛІ. В. Васильєв, перший секретар обкому ЛКСМУ І. О- Шев
ченко.В обговореному питанні пленум обкому - партії прийняв постанову і затвердив заходи по виконанню постанови ЦК Компартії України.В роботі пленуму взяв участь заступник завідуючого відділом організаційно-партійної роботи ЦК Компартії України В. С. Скоріш.

Підвищувати 
ефективність
політнавчання

В області проведено 
День пропагандиста. У 
суботу, 28 вересня в об
комі ЛКСМУ відбулася 
зустріч членів бюро об
кому комсомолу з кра
щими пропагандистами 
комсомольського політ
навчання. На зустрічі ви
ступив секретар обкому 
ЛКСМУ П. Малий. Про
пагандисти поділилися 
досвідом роботи. Учас
ників зустрічі хвилюва
ли питання підвищення 
ефективності комсо
мольського політнавчан
ня, політична і трудова 
активність слухачів. На 
зустрічі обговорені зав
дання комсомольських 

організацій, пропаган
дистів у новому навчаль
ному році в системі по
літичного навчання і 
економічної освіти. Від
значалося, що пропаган
дисти покликані зроби
ти свій внесок у вико
нання завдань квітнево
го (1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, гідно зустріти 
XXVII з’їзд партії.

На зустрічі виступив 
перший секретар обко
му комсомолу І. Шев
ченко.

Кращі пропагандисти 
були нагороджені почес
ними грамотами обкому 
ЛКСМУ. Пропагандисти 
побували в музеї-запо- 
віднику Карпенка-Карого 
на хуторі Надія, зустрі
лися з учасниками XII 
Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів у 
Москві.

Учасники зустрічі по- В 
клали квіти до пам’ятни- | 
ка В. І. Леніну.

g

І Традиціям
Вірні

(Кор. 
амур- 
площі 
і тру-

ХАБАРОВСЬК. 
TA PC). З високого 
ського берега, де на 
Слави увічнено ратну 
дову доблесть далеко
східників, стартував Все
союзний тиждень трудових 
традицій. Він присвячений 
50-річчю стахановського ру
ху і проводиться в рамках 
всесоюзного походу комсо
мольців і молоді по місцях 
революційної, бойової і тру
дової слави КПРС і радян
ського народу Гостями Ха
баровська стали молоді но
ватори і передовики вироб
ництва,” герої війни і праці 
з усіх союзних республік.

Повсюди пройдуть кон
курси професійної майстер
ності. Все найкраще, що 
створено молодими новато
рами, їх ровесники побачать 
на виставках науково-тех
нічної творчості.

ТЕЛЕГРАМИ
В НОМЕР

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

врожаи- 
корна- 

віддача

до- 
кол- 
зби- 

куль- 
разом з 
сумлінно 

яб- 
ка-

Вільшанський район.

В ОБЛАСТІ ТРИВАЄ 
ОПЕРАЦІЯ «ЗАСІКИ»

А де інші комбай- 
- поцікавились ми. 
Повинен бути ще

Згідно зведень районно
го управління сільського 
господарства на день пе
ревірки колгосп «Прогрес» 

збирання ку- 
зерно і кор- 

врожайності 
серед кращих 

завдання — 
520 гектарів 

15 жовт- 
голова 
Вигов- 
куку-

по темпах 
курудзи на 
наж, те по 
культури -

— Наше 
впорати всі 
качанистої до 
ня, — повідомив 
колгоспу 
ський. — 
рудзи на 
кінчили,

ли,
тор Опанасович. - 
то не закінчили, 
комбайн пройде пару 
гінок І 
торну.
вати.

Корнійчука, 
та Сергія 

високопро- 
використовують 

і гичко-

гПгПо'Т?<льио-транспортний екіпаж у складі комбайнера О. Драндалуша, помічника 
новлЯ-г тяактовиста по тоанслоотуванню качанів Олександра СасЬсо-
змаганмЕ?гтРп¥ «А?!?ова” в,льшанського району став лідеоом V соціалістичному 
району” ссоея комсомольсько-молодіжних збиоально-тоанспортних екіпажів 
ИобІг””ііїаЛО>?и^йЬви'пЛЙ1ЄлЗОМ: “Високій продуктивності праці — високу ЯКІСТЬ 
лає півтйи °К молодіжного екіпажу на збиранні кукурудзи скла-

На знімку; члени екіпажу О ДРАНДАЛУШ і Юрій МОРОЗОВ — 
Фото М. САВЕНКА.

Володимира 
Віктора ЛІялика 
Цимбала. Вони 
дуктивно 
бурякозбиральну 
збиральну машини, постійно 
перевиконують норми ви
робітку.

ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН. 
Велику допомогу у збиранні 
пізніх культур сільським 
трудівникам господарств 
району надають учні Кіро
воградського профтехучи
лища еблпобутуправління. 
На збиранні овочів., сорту
ванні кукурудзи комсорг за
гону С. Гришинз, Ю Осін
ній, В Бровко, інші юнаки 
та дівчата працюють з вог
ником, перевиконують зав
дання.

М. Н. 
Збиранн 
корнаж уже за- 
урожайність — 

41,6 центнера з гектара. 
Дещо гірше йдуть справи 
із зерновою кукурудзою. 
Темпи хоча й високі, але 
віддача поля не така, яку 
минуло/иу році. Причини? 
Скажу прямо — низька 
культура землеробства, а 
також кадрова проблема.

Зрештою, М. Н. Вигов- 
ський запевняє, що вро
жайність кукурудзи до 
кінця збирання зросте за 
рахунок кращих полів, що 
залишилися, підбирання 
загублених качанів.

Набагато гірші справи в 
колгоспі імені Ульянова. 
За даними райкому 
сомолу тут працює 
більша в районі 
мольсько-молодіжна 
ка по 
рудзи, в складі 
осіб. Зведення 
госпуправління 
ли 
імені 
вано 
ність 
жу; 
площ 
зи. Чому молодь 
правдовує довір’я, 
дить?..

нас: саме
Ульянова зареєстро 
найнижчу 

на збиранні 
невисока 

і зернової кукуруд- 
не ви- 

підво-

ком- 
най- 

кбмео-
лан- 

вирощуванню куку- 
якої 12 
райсіль- 

стурбува- 
в колгоспі

— Є така ланка, — не
охоче мовив голова кол
госпу імені Ульянова О. К. 
Колесник. — Ланковий? 
Олександр Маковецький

Та коли ми виявили ба
жання зустрітися з Олек
сандром, поговорити про 
проблеми на збиранні ка
чанистої, голова зізнався, 
що як такої комсомоль
сько-молодіжної ланки не 
існує. А сам Олександр, 
як ми дізналися пізніше, 
був у цей час... на буря
ках.

Низьку врожайність нам 
пояснили тим, що обко
шували краї полів, де, як 
правило, результати неви
сокі А чому повільні тем
пи робіт? Ми побували на 
полі, де, як нас запевня
ли, повинні косити куку
рудзу на корнаж. У полі 
не було нікого, тільки 
край нього сиротливо 
стояла приставка ППК-4.

— Поїхали на інше по
ле, — запропонували нам.

Але й там картина бу
ла невтішною. Одночасно 
з нашою появою почав 
долати перші метри СК-5 
з приставкою ППК-4, за 
кермом якого був М. М. 
Дмитрашко. Поблизу ком
байна був інженер по тех
ніці безпеки господарства 
В. О. Тимофієнко.

— Оце тільки полагоди- 
важко зітхнув Вік- 

Та й 
Зараз 

за- 
поїдемо на трак- 
Ремонт продовжу-

спортного підприємства 
10040, які розго.рнули зма
гання під девізом «XXVII 
з’їзду КПРС — комсомоль
ський рахунок економії» і 
зобов'язались у період, що 
залишився до печатку ро
боти з’їзду, відпрацювати 
два дні на зекономленому 
пальному. Зараз комсомоль
ці підприємства по-ударно- 
му працюють на транспор
туванні цукрових буряків.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН. 
Високими темпами збира
ють цукрову сировину бу- 
ряководи колгоспу імені 
Кірова. Разом з досвідчени
ми механізаторами сумлін
но працює на бурякових 
жнивах ’ комсомольський 
збиральний екіпаж у складі

{ НОБГОРОДКІВСЬКИЙ РА- 
® ЙОН. Кожного року учні 
£ Митрофанівської середньої

школи надають велику 
І! помогу трудівникам 
І) госпу імені Ілліча у 
(І ранні врожаю пізніх 
І} тур. Зараз вони 
р колгоспниками

працюють на збиранні 
11 лук, оеочів, сортуванні 
І ► чанів.
І і НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ 
/. РАЙОН. Бюро райкому ком- 
/> сомолу схвалило ініціативу 
л молодих водіїв автотран-

А що райком комсомо- (І 
лу? ()

— Операція «Засіки»? р 
Чув. Рейди? Проводили ( і 
здається... Останній — по(і 
жнивах... — сказав заступ- 0 
ник заворга райкому ком- р 
сомолу по сільському гос- и 
подарству Юрій Крим- л 
СЬКИЙ...

Зведення райєільгосп- , 
управління свідчать: зби-• ( 
ранню кукурудзи в районі’і 
не приділяють 
уваги.
рудзи. 
цукрові буряки 

імені Шевченка їх

один, але комбайнер за- ’ 
хворів...

В. О. Тимофієнко розпо- 
вів, що техніка працює на ’ 
знос, її технічним обслу- < 
гевуванням в господарстві 1 
практично не займаються. 11 
Закріплений за господар- \ 
ством представник рай- < 
сільгосптехніки обмежує 1 
свою діяльність достав- <’ 
кою запчастин. < ’

Чому повільні темпи ро- < 
біт — зрозуміло. А низь- ■1 
ка врожайність? (1

— Хіба не видно чого? Я П 
двадцять років працюю в (' 
колгоспі і не пам’ятаю,^ 
щоб це поле отримувало (* 
органіку! Подивіться, які ІІ 
миршаві, маленькі кача
ни! Не пригадую, й коли в (! 
нас в достатку були гер- (* 
біциди. На бур’ян куку-(І 
рудзяне поле врожайне!— і* 
На закінчення сумно по
жартував В О. Тимофієн
ко. $

належної і 
не тільки куку- і 
Ось, приміро/л, і

У колгос- і 
пі імені Шевченка їх зби- , 
рають з гектара лише по ■ , 
130 центнерів, а в «Ро- \ 
сії» — 110! Найкращий по - V 
казник — у колгоспі Імені ’’ 
Свердлова — 250 центне-( 
рів з гектара, який навряд ( 
чи можна назвати зразко- • 
вим. ’

Погода? Сприяє у пов- і 
ній мірі! 1

Що на есє це скажуть у < 
районному управлінні < 
сільського господарства? <

Рейдова бригада:
М. ЦУКАНОВ — член < 
обласного штабу «Ком- І 
сомольського про- < 
жектора», С. ЧЕР- ( 
НЯВСЬКИЙ — член Ні- ’ 
ровоградського ра- ’ 
ионного штабу «КП». 1
А. БЕЗТАКА—спецкор. < 
«Молодого комунара». < 

Олександрівськиіі район І
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БАШКИРСЬКИХ 
_______ ДРУЗІВ

Здрастуй, 
комп’ютер!
З цього рок\ у школах 

країни вводиться новий 
предмет «Основи інформа
тики та електронної обчис
лювальної техніки». Його 
мета — сформувати у шко
лярів уявлення про основні 
правила та прийоми вирі
шення задач на ЕОМ, виро
бити елементарні навики 
роботи з калькуляторами, 
познайомити ів роллю ЕОА1 
у суспільному виробництві. 
Випускники шкіл мають бу- ти ГОТОВИМИ а') зустрічі у 
Своїй майбутній діяльності— 
в сільському господарстві, 
на виробництві, в інститу
ті — з ЕОМ, мікропроцесо
рами Й ІНШОЮ ГеХНІКОІО, 110- 
Ьудоваїюю па базі їх чи ке
рованою ними.

Уфі.мський нафтовий ін
ститут, як і інші вузи Уфи, 
брав участь у великій робо
ті но підготовці вчителів се
редніх шкіл Башкирі! до 
введения нового курсу, і 
розпорядження вчителів, які 
приїжджають до нас з усіх 
районів республіки на кур
си підвищення кваліфікації, 
фули надані всі необхідні 
прилади та пристрої — дис
плейні зали з сучасними 
мікро- і міні-ОЕМ, лабо
раторії з- програмованими 
мікрокалькуляторами, лек
ційні зали й методичні по- 
сібиики.

Під керівництвом досвід
чених викладачів Р. 3. Ах- 
метсафіної, Л. Д. Кирлаи, 
ф. Ф. Попкова воші оволо
діли практичними навиками 
Йлгорнтмування й програ
мування калькуляторів та 
ілікро-ЕО.Ч, розв’язували в 
діалозі з ОЕМ різні задачі, 
освоювали методику викла
дання, що застосовується в 
нашЬму інституті.

Ми сподіваємося, що ви
кладачі, які пройшли на
вчання в інституті, стануть 
Активними пропагандиста
ми комп’ютерної освіченості 
не тільки у своїх школах, 
£ле й в інших навчальних 
здкдадх, організаціях Баш

кир і ї.

Е. ПИСАРЕНКО.

Сьогодні мова піде про 
те, якою бути нашій газе* 
ті у наступному році. Як 
засвідчила пошта остан
ніх тижнів, це хвилює і 
журналістів обласної мо- 
лодіжки, і багатьох наших 
читачів. До редакції про
довжують надходити ан
кети з відповідями й поба
жаннями, листи з порада
ми, пропозиціями. Щоб 
зробити цей зв’язок ііце 
дієвішим, ще ефективні
шим, щоб ще більше уясни- 
ти собі закономірності 
процесів, які відбуваються 
в молодіжному середови
щі й скористатися з цього 
у своїй повсякденній ро
боті, журналісти «Молодо
го комунара» вирішили 
зробити, так би мовити, 
крок назустріч...

Того дня десятикласни
ки Олександрійської СШ 
№ 2 саме були на заняттях 
у міжшкільному навчаль
но-виробничому комбінаті 
(МНВК). Тут, в одному з 
класів, і відбулася наша 
розмова. У ній взяли 
участь також секретар—за
відуюча відділом учнів
ської молоді Олександрій
ського РК ЯКОМ України 
Надія Бойко, начальник 
районного відділення
агентства «Союздрук»
1. М. Супрун, викладач 
МНВК М. І. Сирота.

Перш ніж почати розмо
ву. ми запитали у школя
рів, як часто воші чита
ють «Молодий комунар», 
чи стала газета для них за 
роки перебування в ком
сомолі другом і порадіш-

----------З АНКЕТИ «МК»

«Нам, старшокласни
кам, неможливо потрапи
ти на засідання ні одної 
дискотеки в райцентрі. В 
заводську нас не пусна- 
ють, бо вона для дорос
ліших від нас, а в ра
йонному будинку куль
тури — початок о 22.00. 
пізно: вчителі, міліція, 
батьки контролюють... А 
в той же час наші ровес
ники, які після восьмого 
класу пішли навчатись у 
технікуми, училища, та
кому контролю не під
лягають...

О. ХИМОНЕНКО».

ком, які з публікацій їм 
найбільше запам яталися, 
а які, можливо, не сподо
бались. Треба сказати, що 
відповіді нас порадували. 
Серед старшокласників не 
знайшлося жодного, хто б 
не отримував у цьому ро
ці газету. 1 хоча школярі, 
як засвідчила і проведена 
нами анкета, не всі одна
ково цікавилися газетнп-

«Молодий комунар»-----------------------------
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мн публікаціями, розмова 
вийшла цікава — і най
перше завдяки хорошій 
обізнаності десятикласни
ків зі змістом «Молодого 
комунара».

Кор.: Новий навчальний 
рік у школі почався недав
но. Певно, ще живі у па
м’яті гарячі літні дні тру
дової чверті?

Вікторія ВОЙНИЛОВИЧ, 
секретар комсомольської 
організації школи: В па
м’яті залишилося чимало. 
Працювали на полях базо
вого колгоспу імені Кіро
ва в селі Стара Осота. За
пам’яталися чудові літні 
ранки у полі, дружба, 
взаємодопомога в роботі, 
чудовнії настрій, із яким ми 

щодня їхали в село. Але 
запам’яталося й інше. Не 
хочеться, аби склалося 
враження, що ми скаржи
мося па створені в колгос
пі умови праці школярів. 
Але проблеми протягом

----------- З АНКЕТИ «МК»

«Схвилювала мене га
зетна розповідь «У вір
ності ім’я Наталя», я по
любила цю дівчину, її 
вірність не може не за
хоплювати. "''Побільше в 
«Клубі молодої сім’ї» 
розповідайте про таних 
людей.

3. ЛевЕНЕЦЬ».

літньої чверті у нас були, 
вони заважали нашій ро
боті, зменшували задово
лення од зробленого; 
знаю, що подібне було не 
лише у нас...

Анжеліка ГОРНАЄВА: 
Як правило, трудові об'єд
нання школярів називають 
табором праці й відпочин
ку, а у пас цс був табір 
праці, але не відпочинку. 
Жили ми у себе вдома, їз
дили щодня на роботу ав
тобусом. Часу для органі
зації цікавих заходів поза 
роботою, спортивних зма
гань не було.

М. І. СИРОТА: Причина 
такої організації роботи в 
тому, що базові підприєм
ства — колгосп імені Кі
рова і завод Другого іме
ні Петровського цукроком- 
бінату не подбали про 
створення бази для табо
ру праці й відпочинку на 
місці, у селі Стара Осота. 
Тим часом, скажімо, у се- 

редніп школі № 1 рай
центру такий табір є.

В. ВОЙНИЛОВИЧ: Це 
тільки одна з проблем. Але 
й вона могла б стати при
водом для серйозної роз
мови на сторінках газети. 
Однак цього літа «Моло-

----------- З АНКЕТИ «МК»

«Незабаром окремі з 
нас навчатимуться в ву
зах, а про студентське 
життя не часто прочи
таєш у нашій газеті...

Баз підпису».

дий комунар» приділяв 
проблемам шкільних тру
дових об’єднань не надто 
багато уваги.

КОР.: Ми обов’язково 
передамо ваше зауваження 
відділу шкільної та сту
дентської молоді нашої га
зети. До речі, цей відділ 
готує більшість матеріалів 
на теми шкільного життя. 
Вам адресована і його те
матична полоса «Вітрила», 
яка щомісяця з’являється 
в газеті. Про що б ви хо
тіли у пій читати побіль
ше?

Ірина ХОМЕНКО: Мені 
здається, що у «Вітрилах» 
надто мало пишуть про 
організацію тематичних, 
танцювальних, розважаль
них вечорів у школі саме 
для старшокласників. Ад
же нам нецікаво бувати 
па них разом з молодши
ми учнями — все-таки різ
ний вік, різні уподобан
ня... Тим часом якщо у 
першій школі цього на
вчального року вже відбу-

------------З АНКЕТИ «МК»

«Чимало зараз пишуть 
про боротьбу з пияцтвом. 
Мало про школярів, які 
не цураються спиртного. 
А такі ж є.

О. ДЯЧЕНКО».

лося гри вечора відпочин
ку, у нас — жодного.

А. ГОРНАЄВА: 11с ду
майте, що ми хочемо тіль
ки розважатися. Просто 
нас цікавить і музика, і 
танці (багато дівчат зай
маються в танцювальному 
й хоровому гуртках ра
йонного Палацу піонерів), 
ми хочемо більше пізиава- 

ти саме в цьому плані — 
одним телевізором не про
живеш...

Н. БОЙКО, секретар—за
відуюча відділом учнів
ської'молоді РК ЛКСМ 
України: Можливо, вам би 
не слід було нарікати на 
когось, а дружніше взяти
ся за справу самим... Ну, 
а потім, якщо у школі вам 
ніяк не вдається цікаво 
організувати своє дозвіл
ля, то у нас діє дні диско
теки — у районному бу
динку культури й па цук
розаводі, гуртки худож
ньої самодіяльності...

Зоя ЛЕВЕНЕЦЬ: Треба 
сказати ще про одне; у 
нас в класі не модно бути 
активним (особливо цс 

сюсуігіься хлопців). А без 
ділової участі всіх щось 
робити не те що важко, а 
просто нецікаво...

КОР.: Недавно відомий 
літератор, перекладач за
рубіжної класики Микола 
Любимов написав у «Ли
тературной газете»: «Мені 
тепер іноді доводиться чу
ти, що хлопці й дівчата не
охоче займаються громад
ською роботою. А які ж ми 
були громадські активісти, 
і чим тільки не займа
лись — гаряче, захоплено, 
справді пристрасно...». Чи

----------- З АНКЕТ И «М К»

«Друкуйте матеріали 
про етику і психологію 
сімейного життя: в нас у 
шнолі ввели такий фа
культатив. а літератури 
про це нема...

Вікторія».

це не заслужений докір 
сьогоднішній молоді? Чи 
це не привід для розду
мів? Чи не тема для три
валої й ділової розмови в 
«Молодому комунарі»?

Н. БОЙКО: Далеко не 
вся молодь у пас така не
активна. 1 в майбутніх 
публікаціях на цю тему 
хотілося б прочитати най
перше про справжніх ком
сомольців, корчагінців на
шої доби. Це допомогло б 
нам перекопати деяких па
сивних... Навіть на прикла
ді нашої районної.органі
зації можна перекопатися, 
що далеко не всі спілчани 
сьогоднішнього дня цу
раються громадських на
вантажень.

КОР.: Сподіваємося, що 
дискусія па сторінках га
зети не лише приверне 
увагу спілчан до цього пи
тання, але й матиме вплив 
па їхню життєву позицію. 
До речі, недавня публіка
ція в «Молодому комуна
рі» за 24 серпня під наз
вою «Кому бути лідером?» 
заклала добрий фундамент 
для майбутньої розмови. 
Вже зараз на неї надійшли 
чимало зацікавлених від- І 
гуків. я

і. М. СУ ПРУ 11, началь- 
ник ранвідділення агент- 
ства «Союздрук»: Але для 
того, щоб ви, юні друзі, 
змогли стати свідками й 
учасниками цієї, небайду
жої для вас розмови, щоб 
ви змогли ознайомитися з 
іншими цікавими стаття- 
ми, репортажами, нариса
ми, не забудьте передпла
тити газету і па наступний 
рік...

Оксана ХИМОНЕНКО, . 
громадський розповсюд
жувач преси в класі: У нас ;

З АНКЕТИ «МК»

«Слід більше розпові
дати про професії, про 
які ми знаємо мало. Ад
же буза й таке: обере 
собі молода людина про
фесію за гучною назаою. 
не знаючи н суті, а по
тім асе життя працює 
без натхнення, бо неці
каво.

Без підпису».

вже більшість передплати
ла. І не лише «Молодий 
комунар», а й інші моло
діжні видарпи.

І. М. СУПРУН: В ціло 
му по району передплата 
на ці видання- теж прохо
дить краще, ніж торік. 1 в 
тому нам багато допома
гають учні деяких шкіл— 
наприклад, в Роликовому, 
Михайлівні, Красносілці...

* * *
Не одну годину продов

жувалася та гостра й заці
кавлена розмова із стар
шокласника м и. Ба га го
прозвучало в пій розумних 
зауважень, пропозицій, чи
мало проблем життя моло
ді райцентру було обгово
рено. І хоча воші не всі 
знайшли відображення u 
сьогоднішній нашій роз
повіді, та будуть обов’яз
ково враховані в планах 
«Молодого комунара» на 
наступний рік.

8. БОНДАР, 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 

спецкори «Молодого 
комунара».

Є ТАЛАНТИ В СТЕПОВОМУ КРАЇ!
Того гарного осіннього дня 

зелений театр парку куль
тури й відпочинку імені В. І. 
Леніна в Кіровограді став 
центром проведення уро
чистого закриття XV свята 
театрального мистецтва «Ве
ресневі самоцвіти». У ньо
му взяли участь народний 
самодіяльний театр музич
ної комедії та дитячий хо
реографічний ансамбль «Ят- 
ранчик» Кіровоградського 
будинку культури імені Ка- 
лініна, самодіяльні артисти 
Новгородківського будинку 
культури, самодіяльний на
родний чоловічий вокальний 
ансамбль «Гай» Кіровоград
ського РБК, заслужена са
модіяльна хорова капела 
Кіровоградського Палацу 
культури імені Жовтня. Кі- 
ровоградці та гості міста зу
стрілися на святі також із 
заслуженою артисткою 
УРСР, викладачкою музич
но-педагогічного факульте
ту Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкі
на В. Паюхіною, артистом 
обласної філармонії В. Сгра- 
іієвим та іншими майстрами 
сцени. Та, мабуть, чи не 
найголовнішим підсумком

свята слід назвати не тільки 
участь у ньому майстрів, але 
й масовість усіх заходів 
«Вересневих самоцвітів». 
Адже це є найпереконливі
шим свідченням розквіту 
народного мистецтва у на
шому степовому краї, до

ступності набутків театру 
широким народним масам, 
про що мріяли свого часу 
зачинателі українського про
фесіонального тедтру.

На знімка х: співає 
заслужена артистка Укра- 

їиської РСР В. ПАЮХІНА; 
аматори сцени Новгородків
ського РБК показали на 
святі закриття музично-хо
реографічну композицію 
«Весільна неділя».

Фото с. ФЕНЕНКА.
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У жовтні в кінотеатрах, в 
будинках культури і клубах 
області буде проведено тиж
день фільмів, присвячений 
Лбиінському комсомолові. 
Глядачі матимуть змогу по
ряд зі стрічками для молоді 
випуску минулих років 
реглянути також і нові 
:Місто наречених» («Мос- 

«Моя маленька

пінської і Державних пре
мій Станіслава Ростоцького 
«Діло було в Пенькові», 
«Доживемо до понеділка», 
«А зорі тут тихі», «Білий 
Бім — Чорне вухо». Вони і 
сьогодні користуються попу-

не-, лярністю у глядачів. А неза
баром на екрани виходить 
нова робота цього кіномптця 
«І на камінні ростуть дере
ва», яку він поставив па кі-

«Місто 
іФІЛЬМ»),

<|к1])уж!1на> (Литовська кіно-

«Місто наречених» — дирек
тор великого текстильного 
комбінату, на якому пра
цюють в основному жінки. 
Директор Реутов (О. Таба
ков) — людина діяльна, 
мислить масштабно, задумав 
грандіозну реконструкцію 
підприємства. Водночас із 
технічним оновленням по
винна вирішитися й демо
графічна проблема «міста 
наречених», як часто нази
вають текстильні містечка. 
Фільм дає портрети декіль
кох жінок 
актрис,

у виконанні 
яких добре

ща імені Щепкіна 
іОльки — дебют.

І. ПІДОПРИГОРА.
На знімку: кадр з

фільму «І на камінні ростуть 
дерева».

ХОЧ ЛИСТА И НЕ БУЛО 
НАДРУКОВАНО

Редакція газети надси
лала на розслідування 
лист, у якому мешканці з 
буднику № 11 но вулиці 
59 років Жовтня з облас
ного центру писали нам 
про недогляд житлово- 
експлуатаційною конто
рою № 7 за підвальними 
приміщеннями. «Постійно 
проривається каналізація, 
вода потрапляє в підвали 
і там не прибирається. В 
підвалах сирість, вони ні
коли не зачиняються. Не 
один раз звертались ми до 
працівників ЖЕКу, але й 
досі ніяких зрушень», — 
скаржились мешканці.

Як повідомив редакцію 
виконуючий обов’язки на
чальника житлово-експлу
атаційного об’єднання Є. Г. 
Довгалюк, факти, викла
дені в скарзі, підтвердили
ся. В даний час у підвалах 
згадуваного буднику наве
дений порядок: каналіза
цію відремонтовано, під
вал зачинено на замок.

КУТОЧОК ГУМОРУ

ЗАКОХАВСЯ

(Продовження. Поч. у № 116 за 26 вересня ц. р.).

студія), «Які ж були МИ МО
ЛОДІ» (кіностудія імені 
О. Довженка) та інші.

Ліризм, доброта, м’який 
гумор відрізняє творчу ма
неру режисера Михайла Бє- 
лікова, котрий поставив за 
власним сценарієм фільм 
«Які ж були ми молоді». 
Події, що відбуваються в 
кінофільмі, переносять нас 
в п’ятдесяті роки. Майже 
п’ятнадцять років тому за
кінчилась війна, однак гірка 
пам’ять про неї живе. Тра
гічним нагадуванням уві
рвалась вона в кохання мо
лодят Юлі і Сашка, загро
жуючи жпітю дівчини. Але 
вірність, відданість одне од
ному допомагають вистояти 
обом в складних випробу
ваннях.

Головну роль — Сашка 
виконує в цьому фільмі мо
лодий актор, студент ВДІКу 
Гарас Денисенко. Цс його 
друга робота, а перша — у 
Фільмі «Високий перевал». 
Для Олени Шкурпело, сту
дентки театрального учіїлп- 

роль

Мільйони глядачів пам’я
тають фільми народного ар
тиста СРСР, лауреата Ле-

посту дії імені М. Горького 
спільно з норвезькою кіно
студією «ГІорс-фільм». Ця 
двосерійна картина роман- 
тико-пригодннцького жанру 
повертає нас на тисячу ро
ків назад, коли не було ще 
ні Росії, ні Норвегії, але 
були гже люди, чиї нащад
ки згодом назвуть себе ро
сіянами іі норвежцями.

У йолоп до вікінгів потра
пив юнак Кукша — голов
ний герой цієї стрічки. Про 
довгі поневіряння Кукші, 
про його життя па чужіші, 
про непозбутню тугу за 
батьківщиною, куди він пра
гнув повернутися, розпові
дає фільм. Цю тугу не може 
заглушити й любов до нор
везької дівчини Сипно. По
чуття юних героїв взаємне, 
але па шляху до їх щастя 
немало перешкод. Рука Сиг- 
ню давно обіцяна Сигур
ду — жорстокому, грубому 
вікінгові... Поряд із захоп
люючими подіями, що во
скресили для нас суворі ча
си завойовницьких походів 
вікінгів, у цій стрічці • на 
глядачів чекає зустріч з 
юними благородними героя
ми, здатними на високі по
чуття й мужні вчинки.

Головний герой картини

відомі глядачам. Людмила 
Зайцева (секретар парторга- 
нізації комбінату), Наталя 
Бєлохвостнкова (дружина 
Реутова), Тетяна Кравченко 
(приваблива молода ткаля).

У фільмі «Провина лейте
нанта Некрасова» події від
буваються в останні дні Ве
ликої Вітчизняної війни, ко
ли до Перемоги залишалось 
усього десять днів. Лейте
нант Некрасов (арт. О. Жар
ков) вчинив несправедливо, 
навіть жорстоко.по відно
шенню до свого підлеглого. 
Всі наступні роки його му
чила совість, хотілося по
вернутися в авіацію, шлях 
куди після скоєного, здава
лось, був назавжди втраче
ним...

Коли герой фільму «Моя 
маленька дружина» студент 
Ліиас (арт. С. Баландіс) по
знайомив Руту (арт. Е. Ко- 
ризнайте) зі своєю сім’єю, 
бундючні родичі засудили 
ЙОГО вибір, і тому стосунки 
у молодих людей не склали- 

-ся. Але Ліиас був твердий у 
своєму намірі будувати свій 
маленький світ власними ру
ками...

Ні, товариші, що не ка
жіть, а такої дівчини я ще 
не бачив. Вперше в своєму 
•житті моє серце відчай
душно забилося.

Як же з нею познайоми
тися? Запитати, котра го
дина? Але у неї нема го
динника. Було б добре за
говорити про косметику, 
однак дівчина не вживає 
її. Не попросиш у неї і сір
ників, адже красуня не па
лить.

Що зі мною? Невже я 
закохався? Якщо бути щи
рим, то так. Я віддав би 
все на світі за те, щоб ця 
тендітна дівчина стала 
моєю дружиною. Уявляє
те — не п’є, не курить, на 
обличчі ласкава посмішка.

Та як же з нею знайо
митися, коли вона... мане
кен у вітрині магазину...

В. ГРИШИН.

З підслуханого
□ Немає гідності у пия

ка, він загубив її на денці 
грацчака.

□ У напівтемному пнв- 
барі такий «базар», як на 
базарі.

□ Де «з наклейкою зло
дійка» — там частенько 
сварка й бійка.

□ 3 пияком розмова — 
як з вітром полова.

□ У пляшку дивився — 
до цурки пропився.
□ Ходить, наче сонна му

ха — винувата «бормоту
ха».

□ Як свиню корито при
тягує- пияка оковита.
□ Кинеш пити — почнеш 

цікаво жити.
Михайло СТОЛІН.

Воротар, Фотоетюд С. ФЕНЕНКА.

У Хмельницькому закін
чилась зональна першість 
з футболу за програмою 
ІХ Спартакіади УРСР. У 
змаганнях взяли участь 
Молоді футболісти 1966 — 
1968 років народження.

Вдало виступила у тур
нірі збірна Кіровоград
ської області (тренери О. І. 
Кацман і 10. Махно). Па
ші земляки перемогли за
карпатців (2:1) та киян 
(3:0), поступившись ліпне 
господарям змагань — 
Хмельницьким футбо.’ІІС- 
там.

Кіровоїрадці посіли дру
ге місце, що дозволяє їм 
взяти участь у фінальному 
турнірі за 7—12 місце, 
який почнеться 5 жовтня.

С. БОНДАРЕВ.

Жовтень спортивний
1—8 — чемпіонат з ша

хів. Знам’янка;
3-12 — IX Спартакіада 

УРСР, баскетбол (жінки). 
Сімферополь-

1 — 1 (і — IX Спартакіада 
УРСР. шахи. Житомир;

1 — 12 — IX Спартакіада 
УРСР. баскетбол (чолові
ки). Харків;

ІЗ — Спортивне орієнту
вання — приз закриття 
сезону, Сзітловодськ;

17 — 27 — IX Спартакіада 
УРСР, плавання (чоловіки), 
Донецьк;

18 — 20 — першість , об. 
ласті з плавання серед 
ДЮСШ Олександрія:

18 — 20 — Відкритий чем
піонат області з велокро
су, Кіровоград:

20 — 24 — ЇХ Спартакіада 
УРСР. художня гімнасти
ка, Чернівці;

17—27 — IX Спартакіада

УРСР. гандбол (чоловіки), 
Донецьк:

18—25 — IX Спартакіада 
УРСР. футбол (фінал), До
нецьк ;

21—25 — IX Спартакіада 
УРСР, боротьба класична, 
Краснодон;

23 — 27 — IX Спартакіада 
УРСР, настільний теніс. 
Сімферополь;

24—27 — IX Спартакіада 
УРСР. боротьба дзюдо, 
Черкаси;

25 — 27 — першість об
ласті з боксу серед юна
ків, Кіровоград.

Юнак ніколи не бачив Арця таким. «Невже гак по
діяла моя відмова?» — подумав Toppen, поглянувши 
у вікно, на краї хмар, іцо золотаво-лимонною смугою 
ще горіли на темно-синьому небі. — Але ж я сказав 
правду. Хіба я мав право змовчати про це? — Toppen 
зиркнув на Арця. Вчитель, перекладаючи з однієї куп
ки на іншу камінці, про щось замислився. 1 юнак, аби 
не перебивати думки Першого Космослідчого Систе
ми, принишк.

«Це мій останній, найталанрвитіший учень. Тільки 
він зможе шовестн чи не найвідповідальнішу справу 
Космослідчого Кільця Системи».

— Гаразд, — мовив тихо старий. — Іди. Обов'яз
ково завітай до мене завтра. О десятій.

— Так, учителю. О десятій. До побачення.
Торрен вийшов, щільно причинивши за собою Ма

сивні двері, на зеленій обшивці яких золотом юрів 
трикутник. Його оточувало темно-синє коло — знак 
того, що тут робочий кабінет Першого Космослідчо
го Системи.

Завжди й в усьому пунктуальний, Toppen прийшов 
рівно о десятій. Перший Космослідчий системи вже 
чекав на нього. Обличчя було свіжим, очі блискучими,

— Добридень, вчителю.
— Добридень, учню, — відповів, всміхаючись Арц.— 

Ну як? 1 сьогодні тобі страшно?
— Так, наставнику, і сьогодні. Хіба за одну піч мо

же щось змінитись?
— Коли переконаний у чомусь, не слід відступати,— 

підтримав юнака Арц. — Гак чинять лише ті, у кіно 
слабка сила волі, невисокий інтелект...

Перший Космослідчий Системи підійшов до сіела- 
жа з телепатичними фільмами. Набрав день, місяць 
року. На долоню впали дві сріблясті кульки не біль
ші за горошинку.

— Моя робота на сьогодні, а виходить, що й івоя, 
твоїх товаришів, — пояснив Арц і поклав кульку у 
приймач Інформації Іни.

На вулиці зненацька потемніло. Почалася пилова 
буря, яку так не любили мешканці Пеоли. Шалені 
впри несли із собою велетенський вихор пилу з від
даленої від Меганоліса — головного міста ііеоли — 
пустелі Канна. Знову треба було щільно зачиняти вік
на, двері, усі шпарки і вдягати спеціальні пристрої на 
обличчя тим, колГу конче необхідно було вийти з при
міщення.

З рудої хмари куряви, як із безвісти, виринули 
двоє. Хлопець і дівчина, котрі швидко бігли до пер- 
шої-ліпшої споруди, аби сховатися від пилу і вдягти 
пристрої захисту.

Арц невдоволено похитав головою, відійшов від 
вікна, глянув, як пил миттю вкрив тоненьким суціль
ним шаром невелику платівку — дозонатир. Вікно в 
ту ж мить автоматично зачинилось, на всю потужність 
запрацювали фільтри.

— Незабаром не буде в нашому місті хуі. Монтаж
ники вже встановили пилозахисннй щит. Нарешті в 
Мегаполісі весь час буде свіже і чисте повітря, — 
проказав Торрен, сідаючи на прохання наставника.

Екран несподівано спалахнув яскравою цяткою і 
вмить заполонив всю овалоподібну широку стіну. HÄ 
тлі об ємного екрана, мов тонкі казкові мережива, 
пропливали незнайомі ландшафти планети-винуват- 
ниці. Апарат знижався. Через кілька секунд космо- 
слідчі побачили розумну істоту. Торрен натис на ва
жіль Іни. Істота наблизилась на екрані. її непропор
ційно великі чорні очі, що не жевріли — горіли, і тон
кі брови, начеото вказували на щось, але на що, 
хлопець не міі відразу пояснити. 1 ще, Торрена зди
вувала майже подібна до їхньої форма тіла. Моло
дому Космослідчому сподобалось обличчя. Доброзич
ливе, спокійне.

— Інтелект? — через хвилину оговтавшись; запитав 
Торрен у невеликої, майже квадратної машини із чис
ленними важільками і різноколірними кнопками, що 
стояла посередині кімнати.

— Середній. 0,666, — відповіла машина дуже пра
вильним голосом, який, здавалося, не потребував пе
ревірки. Такого високою ініе.іекту Торрен і його то
вариші ще не зустрічали.

Істота на екрані зникла. Наюм’.сть з'явилась інша^
• Лише тендітні риси обличчя вказували на те, що це 

жінка.
— Інтелект? — знову зашпав у машини хлопець, 

сподіваючись почути звичне 0.20—0.30. Він ще міг, 
припустити 0,45, як це було шість років тому, коли 
Рада доручила Першому Космослідчому Системи і 
його учням розслідувані складну судову справу між 
планетами Дзірду і Нхар...

— Той же, — почулось у відповідь і по стрічці по
повзла крива самописця, котра зупинилася на познач
ці 0,666333. Хлопець розгублено подивився на вчите
ля. який, трохи відсторонивши учня, поклав тонку ви
снажену руку на важіль. Кадр зупинився. На екран 
почала насуватися величезна, незрозумілої конструк
ції машина. 1 тут. у правому кутку, де на мить неспо
дівано вклинилася паралельна передача, Торрен по
бачив очі тієї, якою снив. Та недовго хлопець дивився 
на дівчину. Арц настроїв пристрій для перекладу, 
внизу кадра поплив текст.

— Вчителю! — аж зойкнув юнак, коли обличчя 
прекрасної незнайомки зникло. — Мені б кортіло...— 
Торрен зам’явся.

— Знаю. Ми ще повернемось, — тихо сказав Арц.— 
Обов’язково.

(Далі буде}.
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А ЦТ (1 програма)
8-00 — «Час». 8.35 — Ді

тям про звірят. 9.05 — До
кументальні телефільми.
9.45 — Мультфільм. 10.05— 
Телефільм «.Моцарт». 4 се
рія. 11.20 — Новини. 1-1.30— 
Новини. 14.50 — До націо
нального свята Китаю — 
Дня проголошення респуб
ліки. Документальний фільм 
про Китайську Народну 
Республік}-. 15.30 — Родом 
з дитинства. М. Носов. 16.10 
ї- Новини. 16.15 — Твоя ле
нінська бібліотека. «В. І. Ле
нін. Матеріалізм і емпіріо
критицизм». 16.55 — Грає 
•>ріо бандуристок Україн
ського телебачення і радіо. 
17.10 — Кубок і чемпіонат 
СРСР з спортивної гімнасти
ки. 18.00 — Документаль
ний телефільм 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск*. 19.05 — 
Мультфільм. 19.15 — Нови
ни. 19.20 — Фільм «Дівчина 
з гори Хуаншань». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Моцарт». .5 серія. 23.00 — 
Сьогодні у світі. 23.15 —
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
И.-С. Бах. Соната для віо
лончелі та клавіру. 10.35 — 
Шкільний екран. 10 клас. 
Історія. 11.05 — Телефільми.
11.35 — Концертний зал
«Дружба». 12.20 — ФТ. Доку
ментальний телефільм «Сві
ти, вогник». 12.40 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний двіночок. 16.30 —
ФТ. Документальний теле
фільм «Футбол нашого ди
тинства-'. 17.25 — «Вересне
ві самоцвіти». (Кіровоград). 
17.50 — День за днем. (Кіро
воград). 18.00 — Телепост на 
ударній будові. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — ФТ. Музичний теле
фільм «Вас запрошує Софія 
Ротару». 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
— призер XI Всесоюзного 
фестивалю телефільмів. По 
закінченні — Супутник XI 
Всесоюзного фестивалю те
лефільмів. Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Фізика. 10 клас. 
9.05, 13.00 — Французька мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. Ес
тетичне виховання. Людина 
і природа. 10.35. 11.40 —
Музика. 5 клас. 11.05 — Ша
хова школа. 12.10 — Приро
дознавство. 2 клас. 12.30 — 
Документальний фільм. 13.30 
— Історія. 7 клас. 14.00 — 
«Драматургія і театр». 
М. Горький. «Міщани». 14.50
— Всесоюзні змагання з бі
атлону. 15.35 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — Му
зичний кіоск. 18.45 — Чем
піонат СРСР з хОкею. «Кри
ла Рад» — ЦСКА. 2 і 3 періо
ди. Під час перерви — 19.20 
— Вечірня казка. 20.15 —
«...До шістнадцяти і старші». 
21.00 — «Час». 21.35 — -Мо
сквичка» Телеклуб. 22.55 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт

фільм. 8.55 — Клуб мандрів
ників. 9.55 — Телефільм
« Моцарт». 5 серія. 11.20 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Документальні філь

ми. 15.40 — О. Грибоедов. 
«Лихо з розуму». 16.25 — 
Новини. 16.30 — «Разом — 
дружна сім’я». 16.50 — До
кументальний телефільм.
17.40 — «-- До шістнадцяти і 
старші». 18.25 — Докумен
тальний фільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Фут
бол. Кубок володарів куб
ків. 1/16 фіналу. «Динамо» 
(Київ) — «Утрехт» (Голлан
дія). Під час перерви — Як
що хочеш бути здоровим. 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
бол. Європейські кубки. Під 
час перерви Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ігротека. 11.05 — Компас ту
риста. 11.40 — Шкільний 
екран. 8 клас. Російська лі
тература. 12.15 — Екран мо
лодих. 13.00 — Новини. 13.05 
— «Пропагандист». 16.00 — 
Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — На допо
могу школі. Історія. 17.00 — 
Телефільм. «Адреса відома».
17.30 — «Продовольча про
грама — справа кожного». 
18.00 — День за днем. (Кіро
воград). 18.15 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.20—Для 
дітей. «Потішна казка». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Рух — 
здоров'я». 20.00 — «їнтср- 
клуб». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — ««Час». 21.35 — 
Концерт, присвячений за
криттю XI Всесоюзного фес
тивалю телефільмів. 22.55 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35. .9.35 — Основи інфор
матики й обчислювальної 
техніки. 9 клас. 9.05, 13.10 — 
Німецька мова. 10.05 —
Пошта передачі «Природо
знавство». 10.35. 11.40 —
М. Гоголь. «Тарас Бульба». 
6 клас. 11.05 — «Сім’я і шка
ла». Тележурнал 12.10 — 
«Час мислити екологічно». 
Науково-популярний фільм.
12.30 — Поезія М. Асеева.
13.40 — Естетичне вихован
ня. Людина і п;..чрода. 14.10
— Музика. Б. Асафьев. 15.10
— Новини. 18.00 Новини.
18.15 — Сільська година.
19.15 — Маленький концерт.
19.30 — Мамина школа. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Міжнародна панорама. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм 
«Гонка з переслідуванням». 
23.00 — Новині:

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Роби 

з нами, роби як ми, роби кра
ще нас. 9.30 — Концерт ра
дянської пісні. 10.10 — У 
світі тварин. 11.10 — Гра»: 
духовий оркестр Палацу 
культури ім. М. Калініна 
м. Калінінграда. Московської 
області. 11.25 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Союз науки і прані». Доку
ментальні фільми. 15.30 —
Російська мова. 16.00 — Ста
діон для всіх. ]6.30 — Нови
ни. 16.35 — Людина — гос
подар на землі. 17.35 — Тво
ри М. Равеля і К. Дебюссі ви
конує. симфонічний оркестр 
СРСР. 18.10 — Ленінський 
університет мільйонів. «Уп
равління соціалістичною еко 
номікою». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Чемпіонат 
світу з шахів. Інформацій
ний випуск. 19.05 — «Наслі

док легковажності». Науково- 
популярний фільм про 
шкідливість алкоголізму.
19.15 — Світ і молодь. 19.50 
— Новини. 19.55 — «Сергію 
Єсєціну присвячується». 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Моцарт». 6 серія.

22.45 — Сьогодні у світі. 
23.00 — Чемпіонат світу в 
шахів. Інформаційний” ви
пуск
А УТ

1600 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Музичний фільм «Монолог». 
17.00 — «Країна Ко.мсомо- 
лія». 17.30 — Виступає во- 
кально-інструментальний ан
самбль «Ватрівчавка» 18.00
— Народний депутат. 18.30
— Телефільм. (Кіровоград).
18.45 — День за днем. (Кірс- 

воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Наш гість— 
журнал «Україна». 20.00 — 
Слово за вами. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.35 — Б. Шоу. «Дім. де роз
биваються серця». Вистава. 
Під час перерви — Новини. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Природознав
ство 4 клас. 8.55 — « Люди
на в потоці інформації». На
уково-популярний фільм. 
9.05. 12.05 — Іспанська мо
ва. 9.55 — «І ще про Бай- 
кал».. Науково-популярний’ 
фільм. 10.05 — Учням ПТУ. 
Ф Достоєвськпй. «Злочин і 
кара». 1035. 11.40 — Зооло
гія. 7 клас. 11.00 — «Найпів- 
нічніший маршрут» Науко
во-популярний фільм. 11.10
— Наш сад. 12.35 — Фільм
«Прошу слова...». 14.55 —
Основи Радянської держави 
і права. Держава і ми. 15.25
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — «Шахова школа».
18.45 — Людина. Земля. Все
світ. 19.30 — Ритмічна гім
настика. 20.00 — Вечірня
казка 20.15 — Реклама.
20.20 Кубок європейських 
чемь <--.ів з баскетболу. Чо
лові: 1/16 фіналу. «Слов-
нафт Шратіслава) — «Жаль- 
гіріс» (Каунас). 21.00—«Час».
21.35 — Концерт Державно- 
ю Уральського російського 
народного хору. 22.35 — Но
вини 22.40 — Вечірні мело
дії

А ЦТ (І програма)
8.00 -- - Час». 8.35 — Мульт

фільм 9.15 — Документаль
ний телефільм «Жива дере- 
ви душа» 9.35 — Родом з 
дити.нцтва М. Носов 10.15— 
Телефільм «Моцарт». 6 серія.
11.25 — Новини 14.30-Но
вини. 14.50 — «Комуністи 
80-х» Документальні теле
фільми 15.45 — Агропро
мисловий комплекс Підмос
ков'я 16.15 — Новини. 16.20
— В гостях у казки. 17.45—
Чемпіонат Європи з волейбо
лу. Чоловіки. Матч команд 
фінальної групи. 18.15 —
Наука і життя 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Наш 
сад 19.35 — Чемпіонат СРСР 
з хокею «Динамо» (Москва)
— «Спартак». Під час пе
рерви — Якщо хочеш бути 
здоровим 21.00 — «Час».
21.35 — Концепт Мірей 
Матьє. (Франція). 22.35 —

Сьогодні у світі. 22.50 —
Нубок світу з легкої атлети
ки.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35 
— Шкільний скрап. 7 клас. 
Музика. 11.10 — Музичний 
фільм «Старовинні мініатю
ри». 11.25 — Програма «Бра
терство». 13.05 — Новини. 
13.20 — Знову про транс
порт. Із циклу «Дисципліна 
поставок: міра відповідаль
ності і честь підприємства».

16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Телефільм «Позиція». 17.10
— Для дітей. « Коза-дсреза». 
Опера-казка. 17.35 — Фільм- 
кокцерт «Співають сестри 
Касимови». 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.15
— День за днем. (Кірово
град). 18.30 — «Екран запро
шує». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — «П'ятирічки 
крок». Назустріч XXVII з'їз
ду КІІРС. Івано-Франківська 
область. 20.20 — Телефільм 
«Надя, Надійна. Надія». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —

— Час» 21.35 — Концерт май
стрів мистецтв і художніх 
колективів Івано-Франків
ської області. 22.35 — Нови
ни. 23.00 — «Світ поезії». 
С. Єсенін.
А ЦТ.(ІІ програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35, 9.40 — Історія. 4 клас. 
9.00 — «Аджарські замальов
ки». Науково-популярний 
фільм. 9.10, 12.55 — Англій
ська мова. 10.05 — Учням 
ІіТУ. Загальна біологія. 10.35.
11.40 — Банки Крнлова. 5 
клас. 11.00 — АБВГДейка.
11.30 — Бригади використо
вують • резерви». Науково-по
пулярний фільм. 12.05 —
Ботаніка. 5 клас. 12.25 — Ра
дянське образотворче мис
тецтво. 13.25 — -Після уро
ків». Тележурнал. 14.10 .— 
< Цей невгамовний Андрій 
Васильович» Науково-по
пулярний фільм. 14.30 —
Сторінки історії. Останні 
залпи війни. 15.10 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15 — 
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Народні мело
дії. 19.00 — Документальний 
телефільм. 20.00 — Вечірня 
казка 20.15 — Новини. 20.20
— Людина і закон. 20.50 — 
Є. Светланов. «Селянська до
ба». Сюїта для квінтету ду
хових інструментів 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Кож
ний день лікаря Калиннико
вой». 23.05 — Новини

А ЦТ (1 програма)
8.00 — « Час». 8.35 — Дже

рела. 9.10 — Умілі руки.
9.40 — Фільм «Кожний день 
лікаря Калннннкової». 11.10 
— Новини. 14.30 — Новини.
14.45 — Документальний те
лефільм. «Повернення до 
бригади» із циклу «По тру
ду і честь». 15.15 — Чемпіо
нат Європи з волейболу Чо
ловіки. Матч команд фіналь
ної групи. 15 45 — «Пісні 

батьківщини Сергія Єсеніна».
16.30 — Новини. 16.35 —
«Переможці». Клуб фронто
вих друзів. Морська авіація. 
18.00 — Кубок світу з легкої 
атлетики. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Чемпіонат 
світу з шахів. Інформацій
ний випуск. 19.05 — Мульт
фільми. 19.25 — Новини.
19.30 — Фільм «Іграшка». 
21 00 — «Час». 21.35 — Піс- 
ня-85. Під час перерви — 
Сьогодні У світі. 23.30—Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45— 
Музичний фільм. 11.10—До
кументальний Фільм «Друж
бою народжений». 11.40 — 
«Доброго вам здоров'я»’.
12.25 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — Фільм-кон- 
церт «Грай, музико». 16.40— 
«Наука і час». 17.10 — Кон
церт. 18.00 — Майстри гумо
ру. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.40 — Скарби музеїв 
України. 19.55 — Співає на
родна артистка УРСР Г. Ци- 
пола. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм «Дикта
турі». 23.05 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Науково-популярний фільм.
8.25 — Шахова школа 8.55—
Французька мова. 9.25 — 
Естетичне виховання. 9.55— 
Німецька мова. 10.25 —

■ Єдина багатонаціональна...». 
Про багатонаціональну ра
дянську літературу. 11.10 — 
Іспанська мова. 11.40 — Су. 
спільствознавство. Народо- 
владдя. 12.10 — Англійська 
мова. 12.40 — Учителю — 
урок музики. 7 клас 13.35— 
«Знай і вмій». 14.05 — Сто
рінки історії. «Особисто при
четний'. 14.50 — Радянське 
графічне мистецтво. Б. Про
роков. 15.20 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Концерт 
у Московській консерваторії 
20.00 — Вечірня казка 20.15
— Здоров’я. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Учитель».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Твор

чість юних. 9.05. — Докумен
тальний телефільм. 9.20 — 
40-й тираж «Спортлото». 
9.30.— «Будильник». 10.00— 
«Служу Радянському. Сою
зу і >. 11.00 — Здоров’я. 11.45 
— Ранкова пошта. 12.15 — 
Наука і техніка. 12.30—Сіль
ська‘година. 13.30 — Музич- 
ний кіоск. 14.00 — Докумен
тальний телефільм. 14.50 — 
VI Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну

творчість «Веселка». «Ритм» 
(Сірія). 15.20 — Мультфіль
ми. 15.50 — До національно, 
го свята Німецької Демо
кратичної Республіки — Днл 
проголошення республіки. 
Програма телебачення ПДР.
16.35 — ІГовинн. 16.40 
Сьогодні — День учіїТсля,
17.15 — «За вашими Днстад
ми». Музична передача дб 
Дня учителя. 18.00 — Міжигр 
родна панорама. 18.45 —
Фільм «Сибірячка». 1 і 2 сф 
рії. 21.00 — «Час». 21.35 ^3 
Кубок світу з легкої атлеті?, 
ки. 22.20 — Концертна гірф 
грама за участю ансамблю 
«Орнзонт». 22.50 — ЧемПіф 
пат Європи з волейболу, Чо
ловіки. Матч команд фінале, 
мої групи. 23,20 — Новини.
д УТ а

10.00. — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45~г’яИ₽' 
Сьогодні — День учителя. 
Телефільми «Барви рідного 
дому», «Кому в житті по. 
щастило». 11.25 — «Село і 
люди». 12.00 —• «Призначає- 
тьея побачення». 12.30 •— 
«Дивосвіт». 13.15 — Новини, 
13.25 — Телефільм для дітей. 
«Таємниця зеленого остро,- 
ва> 1-1.35 — Фільм-концсрт 
• Пісню вам дарую я». 15.15 '
— «Грані пізнання». 16.00 
«Слава солдатська». (Кірово
град на Республіканське Те
лебачення). 17.00 — Мульт- 
фільм «Пригоди Буратіно». 
18.05 — Товариш пісня. 19.00
— Актуальна камера 19.30
— Музичний фільм «Осінній 
вернісаж». 20.35—Телефільм, 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм ••Чужа 
дружина та чоловік під. ліж
ком». 22.40 — Новини.
д ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — У кожному малюнку
— сонце. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.00 — Російську 
мова. 9.30—Програма Крим
ської студії телебачення. 
10.40 — Концерт з творів 
И.-С Баха 11.20 — В гостях 
у казки 12.45 — «Дебют». 
Співає Ідріс Газієв. 13.10 — 
У світі тварин. 14 10—Фільм- 
концерт «Хореографічні мі
ніатюри». 14.45 — Супутник 
кіноглядача. 15.30 — ■ Розпо
відають наші кореспонденти. 
16.00 — Чемпіонат Європи з 4* 
волейболу. Чоловіки. Матч 
команд фінальної групи. 
16.30 — Мультфільми. 17.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Мінськ). 18.45 — 
Світ і молодь. 19.20 — Вя- 
датиі радянські композито
ри. Лауреат Ленінської 
премії Т. Хренников. 20.00 -Д 
Вечірня казка. 20.15 — Між- 
цйродиі змагання з Ліпно
го спорту. «Пардубицькнй 
стнп.іьчез». 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм Здійснення 
бажань».
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РИЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
ПРИ «САРКАНА ТЕКСТИЛ ЬНИЕЦЕ»ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на спеціальності:

ткаля, мотальниця, опе
ратор машин.

Приймають без екзаме
нів дівчат віком від 15 ро
ків з освітою за 8—10 кла
сів.

Для вступу необхідно 
подати такі документи: 
заяву, документ про осві
ту, свідоцтво про народ
ження або паспорт (з від
міткою про виписку), ме
дичну довідку, 2 фото
картки.

Строк навчання від 2 до
6 місяців.

Стипендія — 72 крб. на 
місяць.

Іногородніх забезпечу
ють гуртожитком.

Підприємство випускає 
рушники і меблеву тка
нину.

Прийом заяв щодня, 
крім”суботи і неділі, з 8.00 
до 16.30.

Звертатися на адресу; 
226041, г. Рига, ул. Шам- 
петера, 36. отдел кадров.

Дирекція.

Тих, хто любить подорожувати 
на автомобілі, запрошуємо до 
автосалону виробничого об'єднан
ня кКіровоградавтотехобслугову- 
вання».

Гарні, сучасні, 
комфортабельні 

автомобілі
«МОСКВИЧ»
МОЖНА ПРИДБАТИ В САЛОНІ.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. 
===========^==
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