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Доликський район.

Зустріч в обкомі комсомолу
Ельвіра Сааді, Віктор 

Клименко, Олександр Тка- 
чов — імена цих прослав
лених гімнастів знають да
леко за межами нашої 
країни. Бонн — олімпійські 
чемпіони, учасники чем
піонатів світу і Європи. У 
дні, коли в Кіровограді 
проходив всесоюзний тур
нір зі спортивної гімнасти
ки на призи Ленінського 
комсомолу, ці спортсмени, 
ставши тепер наставника-

Нині механізатор» об
ласті основну увагу зосе
редили на підготовці 
тообробної і посівної 
піки. Традиційним стає 
і грудня — як правило, до 
цього дня беруться зобо
в’язання відремонтувати 
техніку. Але механізатори 
колгоспу імені Щорса виге 
доповідають: до весни го
тові! Вагомий вклад у по
становку техніки па ліній
ку готовності внесли мо
лоді слюсарі три Анато
лії - ЦВІТОЧОК, ТАРАН, 
ДЕМИДЕНКО (на знімку 
—- вгорі), а також токар 
Олег ЄФІМЕНКО.

Фото с. ФЕН ЕННА.

КОЛИ ПОШУК-
Прискорилося впровад

ження наукових розробок 
завдяки шефству над їх 
створенням молодих уче
них Дніпродзержинського 
індустріального інституту 
імені М. 1. Арсенічева і ме
талургів Дніпровського 
комбінату імені Ф. Е. 
Дзержинського. Об’єднав
шись у комплексні творчі 
молодіжні колективи, вони 
встановили комсомоль
ський контроль над про
ходженням новинок ■ по 
всіх ланках ланцюга «Ву
зівська лабораторія — за
водський цех». Тепер кож- 

ми юних гімнастів, теж 
приїхали до Кіровограда. 
Вони вболівали не лише 
за своїх вихованців, але й 
робили виміри майстернос
ті, прогнозували подальше 
сходження учасників зма
гань.

Е. Сааді, В. Клименко, 
О. Ткачов були запрошені 
на зустріч в обком комсо
молу. Перший секретар об
кому ЛКСМУ І. Шевченко 
познайомив їх з історією 
обласної комсомольської

КУРС — ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

КОМПЛЕКСНИЙ
на наукова ідея обов'язко
во проходить попередній 
захист у трудовому колек
тиві.

Співробітники інституту 
і конверторппки комбіна
ту спільно запропонували, 
наприклад, принципово но
ві конструкції кисневих 
форм для продування ста
лі. Але тільки після ви
пробування новинки у ву
зівській лабораторії і без
посередньо в цеху її було 
рекомендовано до впро
вадження. Молоді спеціа
лісти, які самі брали 
участь у налагодженні тех

організації, назвав імена її 
вихованців, які е гордістю 
нашого степового краю. 
Прославлені радянські 
олімпійці розповіли про те, 
як вони брали висоти б 
спортивній гімнастиці, по
вели розмову про пробле
ми розвитку цього виду 
спорту, порадили комсо
мольським активістам, як 
краще вести пропаганду 
фізкультури і спорту се
ред молоді.

нологічних процесів, про
довжують роботи по даль
шому" поліпшенню техніко- 
економічнпх показників 
процесу виплавки сталі.

— Творчі колективи ву
зівських учених і металур
гів Дзержннки задають ді
лові: й тон роботі інших та
ких об'єднань, — говорить 
голова ради молодих уче
них і спеціалістів, яка діє 
при Дніпродзержинському 
міськкомі комсомолу, 
Олександр Наливайко. — 
Вони шефствують сьогодні 
над сотнею наукових роз
робок, більше половини з 
яких уже впроваджено у 
виробництво.

С. КРАВЧЕНКО, 
кор. РАМУ.

ШТРИХИ ДС ПОРТРЕТА

чаться

На курсах підготовки 
1 перепідготовки комсо
мольських кадрів і ак
тиву Запорізької зо
нальної комсомольської 
ніколи закінчилися на
вчання слухачів пер
шого потоку 1985— 
1986 навчального ро- 

'ф- ку — секретарів ком
сомольських організа
цій органів і підрозді
лів внутрішніх справ 
УРСР.

Слухачі прослухали 
курс лекцій з актуаль
них питань теорії і 
практики комуністично
го будівництва, комсо
мольського будівни
цтва. практичних пи
тань діяльності комсо
мольських організації! 
органів і підрозділів мі
ліції.

На практичних, семі
нарських заняттях, які 
було проведено в пер
винних комсомольських 
організаціях міських 1 
районних відділів внут
рішніх справ Запорізь
кої області, обговорено

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

питання удосконалення 
стилю, форм і методів 
комсомольської робо
ти. Відбулося також 
заняття по обміну дос
відом роботи на тему: 
«Комуністична мораль 
і’правопорядок», в яко
му взяли участь ін
структор обкому партії 
М. І ІІапчепко та по
мічник начальника по- 
літвідділу УВС облви
конкому по роботі з 
комсомолом 10. С. Іва
нов.

Слухачі відвідали іс
торичні і пам'ятні міс
ця м. Запоріжжя, зу
стрілися з учасниками 
XII Всесвітнього фес
тивалю молоді і сту
дентів у Москві.-

У роботі курсів взя
ли участь і виступили з 
лекціями інструктор по- 
літвідділу Міністерства 
внутрішніх справ УРСР 
Ю. М. ІІепомпящий, 
начальник політвідділу 
управління внутрішніх 
справ Запорізького обл
виконкому 1-І. І. Олій
ник. відповідальні пра
цівники обкому Ком
партії України, обкому 
ЛКСМУ, викладачі ву
зів міста.

Під таким заголовком 26 
жовтня цього року у на- І 
шій газеті було надрукова
но матеріал, де піддавали- І 
ся критиці організація і 
хід проведення звітно-ви
борної кампанії в комсо
мольських організаціях Но- 
вомиргородськогс району. І 
Редакція одержала відпо
відь від першого секрета
ря райкому комсомолу 
В. БУРЯКА. Ось, що він 
повідомив:

«Кореейонденці ю «Звіти... 
для звітів?» обговорено на 
розширеному засіданні бю- 
по райкому ЛКСМ України. 
Критику визнано правиль
ною. Бюро ванному комсо
молу розробило й затвер
дило конкретні заходи по 
виправленню виявлених 
недоліків.

У критичному матеріалі 
відзначалось, що 16 із 61 
обраного в районі групном- 
сорга, не стоять на комсо
мольському обліку. Цих 
товаришів, після проведе
ної з ними роботи на міс
цях. на комсомольський 
облік поставлено. З ново
обраним складом групком- 
соргів, секретарів комсо
мольських організацій з 
правами первинних прове
дено семінар-навчання, де 
детально вивчались питан
ня внутріспілкової робо
ти. А в зооветеринарному 
технікумі організовано 
практикум, де еивчзються 
питання комсомольської 
роботи.

За допущені недоліки в 
ході звітно-виборної кам
панії завідуючому відді
лом комсомольських орга
нізацій райкому комсомо
лу А. Стояну суворо вка
зано. його, інших праців
ників апарату райкому 
комсомолу зобов’язано по
ліпшити організаційну ро
боту з новообраним ком
сомольським активом ра
йону».

Таких, як Людмила До- 
рохіна, справедливо нази
вають душею колективу, 
виявляють їм найбільше 
довір’я навіть тоді, коли 
бони роблять лише перші 
кроки на виробництві. Са
ме так було і з Людми
лою. Тепло зустріли її, ви
пускницю електротехніч
ного факультету Київсько
го політехнічного інститу
ту, у тридцять третьому 
цеху виробничого об’єд
нання «Друкмаш». І з пер
ших місяців роботи в ко
лективі комсомольці пер
винної одноголосно обра
ли Людмилу своїм ватаж
ком, а комсомольці Кі- 
ровського району облас

ного центру — членом Кі- 
ровського райкому ЛКСМУ. 
Нещодавно Л. Дорохіну 
знову обрали секретарем 
первинної комсомольської 
організації цеху

— Мені одразу ж по
щастило на наставників,— 
каже Людмила. — Це і 
секретар первинної пар
тійної організації цеху Бо
рис Петрович Чинцов, і на
чальник електротехнічної 
лабораторії, де я безпосе
редньо працюю, Анатолій 
Трифонович Тихоненко, і 
старший інженер Наталія 
Мельникова, яка стала не 
лише моїм наставником, 
але й моєю подругою.

Прагнення Дорохіної — 
стати справж
нім інженером. 
І йде вона до 
цього найваж
чим шляхом — 
починаючи з 
робітника. Щоб 
кожна дрібни
ця її улюбле
ної справи була 
їй відома.

Напередодні 
жовтневих свят 
електромонтеру 
Людмилі Доро- 
хіній присвоїли 
звання ударни
ка комуністич
ної праці, її 
портрет було 
занесено на 
Дошку поша
ни виробничо
го об’єднання. 
Молода робіт
ниця з чес
тю виправдовує 

високе довір’я — за яку б 
роботу вона не бралася, 
завжди вкладає в неї час
точку сесєї душі. 1 не так 
еажливо, яка це робота— 
виробнича чи громадська 
— вона віддасться їй пев
ністю.

Минулого року комсо
мольська організація цеху 
прийняла рішення — пра
цювати без жодного по
рушення трудової і гро
мадської дисципліни. Сло
ва свого спілчани дотри
мали.

Роботи у ватажка бага
то. То виклик у цех, де їй 
з товаришами (електро
монтерами) ДОБОДИТЬСЯ 
працювати. То справи 
комсомольські; заглянути 
до підшефних (як вожата 
—виробничниця), перевіри
ти (за завданням) роботу 
однієї з комсомольських 
організацій об'єднання чи 
району. То змагання з ша
хів серед трудівників 
об’єднання організувати (у 
минулому році вона була 
серед переможців. Та й хі
ба могло бути інакше: ад
же трєнеоом у неї її чо
ловік А Сергій дуже лю
бить шахи). А ще треба 
встигнути і на чергування 
міського оперативного 
комсомольського загону 
дружинників... Та й хіба 
можна перелічити все те, 
що вимагає сеого вико
нання! Час заповнений 
вщерть. Поруч і сумніви, і 
труднощі, і радощі. Нещо
давно Людмилу прийняли 
кандидатом у члени КПРС.

Л. ВОЛОД1НА.
На знімну: Л. ДО- 

РОХІНА.
Фото автора, 

м. Кіровоград.
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Розворушити себе
самотужки

Двадцять п ять років без
перервного трудового ста
жу роботи в нашому ДТП 
№ 10031, мабуть, дозволя
ють мені з висоти досвіду 
робити певні висновки. От і 
нині, коли серед комуністів, 
усіх трудящих нашої країни 
йде ділове обговорення 
проектів документів до на
ступного партійного з’їзду, 
бачу: обговорення — це чу
дова нагода переглянути 
своє ставлення й розуміння 
практично всіх питань су
часного життя. І конкрет
но — нашого виробництва.

Днями у своєму колекти
ві ми збиралися, аби помір
кувати над перспективами, 
що відкриваються перед 
трудовими колективами із 
врахуванням у своїй роботі 
того нового, яке міститься 
у проекті Основних напря
мів економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 
1986—1990 роки і на період 
до 2000 року. Були цікаві 
виступи, та сьогодні мені б 
хотілося завести мову про 
інший партійний документ, 
що також викликав жваву 
реакцію, — проект нової 
редакції Програми КПРС і, 
зокрема, розділ «Розвиток 
політичної системи радян
ського суспільства». Напри
кінці, як ви пригадуєте, 
йдеться про завдання, які 
ставить партія перед своїм 
помічником і резервом — 
влксм.

Ьада наставників, яка ство
рена також і а нашому ав
тотранспортному підприєм
стві, — далеко не формаль
ність. Очолює її ветеран 
підприємства, авторитетний 
товариш М. С. Рижков. Зав
дання, які ставить перед 
собою ця організація, пе
редбачають не тільки суто 
виробничі, але й громадські 
питання. Останні (це не сек
рет), на жаль, не виняток і 
для нашого АТП, — часто 
вважаються другорядними. 
І поки що ніхто не береться 
вказати якогось «рецепта» 
для подолання вади.

Згаданий вище четвертий 
розділ другої частини про
екту нової редакції Програ
ми Комуністичної партії 
Радянського Союзу, на мою 
думку, варто в кінці подати 
в такій редакції: «Комсомол 
повинен наполегливо роз
вивати трудову й громад
ську активність юнаків і дів
чат, частіше виступати саме 
ініціатором суспільно корис
них і важливих справ». Спро
бую пояснити, чому саме 
таке формулювання вважаю 
точним і повним.

Комсомольців на нашому 
підприємстві не так і бага
то — 20. Віднедавна ватаж
ком у них обрали Ірину Мя- 
лик. Чому змінився ком
сорг? Там були скоріш осо
бисті причини, аніж те, що 
буває частіше — «завал» у 
роботі. Що ж дісталося у 
спадок техніку з безпеки 
руху (на цій посаді Ірина у 
нас І працює)? Баласт, який 
тягнули і її попередники — 
скажу і не дуже помилюся, 
і ось чому.

Слюсарюю по гідросисте
мах, тож постійно в «гущі» 
більшості водіїв автопарку. 
Мабуть, і мене багато хто з 
молодих знає. Воно відомо 
як: планові завдання напру
жені, затяжні, а то й далекі 
рейси, часто несприятливі 
погодні умови із майже га
рантованими наслідками 
(поломками), — усе це де
що віддаляє людей. Та чо
му це повинно бути універ
сальною причиною практич
ної бездіяльності молодих 
водіїв у позаробочий час? 
Бо — звикли. Ділився мір
куваннями з начальником 
АТП В. М. Данильченком, та 
й з головним інженером 
Л. І. Івановським доходимо 
спільних висновків — це три
вожно. Як парторг Леонід 
Іванович ще й, сказати б, за 
духовним велінням прагне 
наситити життя своїх молод
ших колег. Та, бачу на влас
ні очі, — зусилля ці тільки 
односторонні.

«Розворушити, запалити 
їх — от тоді якийсь час(!) 
видно, що за ділом молодь. 
А так — суцільна сіра маса 
двадцятилітніх «старичків». 
Такі й подібні висновки і 
чую, і мушу робити сам. То 
хіба ж це діло? Я не люби
тель гучних фраз (і молодь 
дуже не любить, коли му
сить таке чути на свою ад
ресу), однак скажу так: 
хлопці, майте гордість! Вам 
є про що казати у кварталь
них звітах, а от комсорг бо
лісно вишуковує кандидатів 
на хороше слово при аналі
зі роботи молоді в побуті, 
участі в організації дозвіл
ля та активного відпочинку
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для неї ж самої, а першу 
чергу! Невже тому ж Пет
рові Гуцулу, Сергію Гризо- 
глазову чи Василеві Дудни- 
ченку аж так досить справ
них цифр кілометражу та 
зекономленого пального? 
Не думаю. Не думають і во
ни, це факт.

Головне, гадаю, і це да
леко не сьогоднішня дум
ка: цікавим життя усього 
колективу зробить тільки 
кожен окремий — але не
одмінно кожен — трудів
ник цього колективу. Його 
небайдужість і вогник душі. 
Ми, ті, хто поруч, — буде
мо допомагати.

В. ТКАЧЕНКО, 
слюсар АТП № 10031, 
наставник молоді.

м. Бобринець.

У другому розділі проек
ту Основних напрямів еко
номічного і соціального 
розвитку СРСР на 1986— 
1990 роки і на пзріод до 
2000 року записано: «Най
вищою метою економічної 
стратегії партії було і ли
шається неухильне підне
сення матеріального і куль
турного рівня життя наро
ду»-

Я — доярка. Отже, разом 
з моїми подругами по пра

ці беру безпосередню 
участь у створенні матері
альних благ, зміцненні про
довольчої бази.

Нині за іи місяців завер
шального року п ятирічки я 
надоїла понад 3300 кілогра
мів молока від корови. А до 
кінця року одержу його ще 
не менше, як по 900 кіло
грамів. Запорукою цьому є 
нинішні 14-кілограмові се
редньодобові надоі молока 
на корову,

Усі доярки нашого друж
ного колективу МТФ № 5 
дотримують даного слова. 
Вони вже всі стали трити- 
сячницями, успішно вико
нують високе колективне 
зобов’язання — добитись 
цього року 4-тисячних на
доїв молока на корозу у се
редньому по фермі.

Правофланговою сьогодні 
йде Лідія Куженко, яка вже 
перевершила п ятитисячний 
руоіж надоїв молока. її 
сестра Надія Сєрих, а також 
Є. М. Ворона нині доять мо
локо в рахунок п ятої тися
чі кілограмів молока на ко
розу.

Здавалося б, при такій 
продуктивності дійного ста
да великої рогатої худоби 
собівартість молока повин
на бути низькою. Але, на 
жаль, це не так. Ще надто 
дорого обходиться нам, зо
крема, водонапування тва
рин та видалення з примі
щень гною. Великі кошти 
доводиться витрачати на 
постійний ремонт водонапу- 
валок та гноєтранспортеріз, 
конструкція яких не забез
печує їх надійної роботи. 
До того ж, відчувається по
стійний дефіцит деталей до 
цих пристроїв. Тому пропо
ную в проекті Основних на
прямів економічного і соці
ального розвитку СРСР нз 

1986—1990 роки і на перюд 
до 2000 року у розділі V 
«Розвиток важкої промисло
вості» з параграфі «Маши
нобудівний комплекс», да 
йдеться про тракторне І 
сільськогосподарське маши
нобудування, машинобуду
вання для тваринництва і 
кормовиробництва, останнє 
речення останнього обзацу: 
„Піднести продуктивність, 
збільшити строк служби ма
шин та обладнання для тва-і 
ринництва і кормовироб
ництва...» доповнити такими 
рядками: «...гарантуючи на
дійність їх роботи».

Досвід роботи нашого ко
лективу може служити прак
тичним підтвердженням ре
альності планів, накресле
них на XII п’ятирічку. До
биватись високих кінцезих 
результатів можуть усі тру
дівники села, для чого на 
треба ні значних додатко
вих капітальних вкладень.
ні істотного збільшення 
кількості працюючих. Треба 
тільки добре трудитися, 
швидше впроваджувати у 
виробництво найновіші до
сягнення науки, техніки і пе
редового досвіду, ефектив
но використовувати створе
ний виробничий потенціал. 
Велика роль тут відводиться 
нам, молодим, і насампе
ред — молодим комуніста.'-^^к 
і комсомольцям. І тому MI^Pf

намагаємося бути в азангар-
ді всього нового, передово
го. Бо кому ж, як не нам, 
юним, підставляти сзої дужі 
плечі там, де важче, де по
трібні міцні знання, неви
черпна енергія!

С. ПОТОПАЛЬСЬКА, 
доярка молочнотовар

ної ферми № 5 колгоспу 
«Союз».

Знам'янський район.

Моя професія...
Ще вчора всі шістнад 

цятеро були учнями тех
нічних училищ, а сьо 
годні їх радо зустріче і 
на підприємстві «Труд» 
що у місті Генерал То- 
шве, робітничий нолен- 
тиз. Тут відбувся вечір 
під девізом «Моя профе
сія є моїм життям, моя 
праця є моєю совістю,». 
Нове поповнення щиро 
привітали ветерани. Вони 
розповідали про історію 
підприємства, його роз
квіт за народної влади. 
Після клятви молодих ге- 
наоалтошевців дорожити 
приналежністю до робіт
ничого класу секретар 
партійної організації вру- 
чиз ножному з них тру
дові книжни. атестати 
зрілості та пам’ятні адре
си підприємства.

від імені новачків мо
лода робітниця Марінела 
Дончева запевнила тру
довий колектив:

— ваше довір’я виправ
даємо натхненною пра
цею а ім’я розквіту на
шої країни.

За високі досягнення в 
технічній творчості у ма
совому республікансько
му русі «Науково-техніч
ний прогрес — галузь 
молодіжного пошуну» 
комсомольський нолектив 
імені Петера Сарійського 
з виробничого об'єднан
ня »Метал» удостоївся 
грамоти ЦК ДКСМ. Моло
ді інженери, технологи та

зяімск зроблено на уроці у школі по підготовці 
спеціалістів художніх ремесел у Софії. 560 юнаків та 
дівчат оволодівають тут сенретами мистецтва кування 
металу і карбування, ювелірної справи І різьби по де- 
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конструктори стали авто
рами багатьох доскона
лих технічних розробок, 
впроваджених на вироб
ництві; серед них — 
пневматичні маніпулято
ри. Молоді беруть участь 
у конкурсі «Маю ідею». 

Високе звання.
лікаря

Вітаючи 150 випускни
ків толбухінського фі
ліалу Варненського ме
дичного інституту з одер
жанням лікарсьних дип
ломів, перший секретар 
окружного комітету ком
сомолу йорданка Коцева 
побажала їм примножу
вати успіхи в охороні 
здоров'я населення Доб- 
руджі та інших регіонів 
НР8. На випускному ве
чорі в присутності бать
ків випускнинів вона вру
чила великій групі від
мінників навчання — ак
тивістам комсомольської 
організації філіалу — гра
моти та подарунки.

Добірку за мате
ріалами толбухін- 
ської окружної газе
ти «Добруджанска 
трибуна» підготував 
Н. ДОБРІН.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ 

«Чому так?» 
Продовжують надходити відгуки наших читачів на 

лист мешканця м. Кіровограда М. Кисиленка («Мо
лодий комунар» за 17 жовтня), який скаржився па 
нетактовне обслуговування в магазині. Перші відгу
ки газета надрукувала 16 листопада. Критичні листи 
направлено для вжиття заходів у радянські й адмі
ністративні органи.

Сьогодні розмову продовжують і продавці. Думаємо, 
що така неодностороння зацікавленість — на користь 
нашій загальній бесіді про торговельне обслуговуван
ня населення.

У кожному— 

бачимо друга
Лист М. Кисиленка «Чо

му так?» зачепив, як ка
жуть, за живе. Адже в по
дібні ситуації ми потрап
ляємо досить часто. Прав
да, фінал їхній буває ін
ший. Про ге. проблема сто- 
сунків продавців і покуп
ців так і залишається 
проблемою.

Трикотажні вироби при
міряти не гігієнічно. 1 аб
солютно справедливо вчи
нила б продавець, відмовив
ши в подібному проханні, 
якби він вимагав, примі
ром. спортивний костюм. 
Але джинси вона була зо
бов'язана дати приміряти. 
Далі: з такою «ввічливіс
тю» їй не треба працюва
ти в торгівлі. Та й заві
дуюча діяла досить див
но. Мовляв, у магазині, па 
людях спортивний костюм 
приміряти заборонено. /X 
ось в нідсобці — будь 
ласка. Не принципово і 
принизливо як для неї, так 
і для покупця.

Кілька днів том}7 одна 
відвідувачка мало не до 
сліз довела. Довго я її пе
реконувала, що недопус
тимо приміряти одну з ре
чей жіночого туалеіу. Ллє 
марно. Дише грубощів на-
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слухалися. І, мабуть, кон
фліктна ситуація на цьому 
не вичерпалась би, якби 
ми, продавці, не зверну
лися за допомогою до... 
покупців. Покупці нас під
тримали, і справед.іивійь 
перемогла.

Поряд з галантерейним— 
відділ «Все для спорту і 
туризму». Робота тут до
сить складна і потребує 
грунтовного знайомства з 
товарами. А цс інші поки 
що неможливо. І ось саме 
на цій основі н виникають 
конфлікти з покупцями. 
Причому у всіх випадках 
воин односторонні. Наслу
хаєшся неприємних слів, 
а сама лише виправдо
вуєшся в тому, в чому аб
солютно не винна. 1 най
прикріше те, що грубіянять 
часто чоловіки.

Ось і недавно двоє від
відувачів, котрі на вигляд 
нагадували спортсменів, 
звернулися з вимогою 
змонтувати гумового чов
на. А цей товар лише за 
день до цього надійшов у 
відділ, і мені, жінці, вико
нати прохання покупців 
швидко не вдалося... Який 
тільки галас воин вчи
нили.

Проте, як би там побу
ло. ми завжди стараємося 
допомогти відвідувачеві у 
виборі товару. Адже ма
газин — не вотчина про
давця, призначений піп 
насамперед для покупця. 

Усвідомлення цього допо
може працівникам прилав
ка запобігти багатьом не
приємним випадкам. Що ж 
до відвідувачів, то хочемо 
бачити в кожному з них 
друга. Тільки тоді в на
ших стосунках не зали
шиться місця для конфлік
тів.

Л. ДИМУРА, 
керівник комсомоль
сько-молодіжного ко
лективу відділу «Га
лантерея» універмагу 
«Бобринець»,

С. БУРЕНКО, 
працівник відділу «8се 
для спорту І туризму» 
універмагу «Бобри- 
нець».

Незважаючи

на вік
Прочитала у газеті лист 

М. Кисиленка «Чому так?», 
і хоч давно вийшла з ком
сомольського віку, — не 
залишилася байдужою до 
прочитаного.

Я глибоко засуджую по
ведінку працівників ма
газину, які не лише на
лежним .чином не обслу
жили покупця, а п пове
лись з ним нетактовно, 
грубо.

Мені хочеться на проти
вагу таким продавцям роз
повісти про нашого про
давця з магазину — сало
ну для інвалідів Великої 
Вітчизняної війни Білик 
Галину Яківну. В цьому 
магазині вона працює з 
дня його заснування. І лю
дям. які користуються йо
го послугами, навіть важ
ко уявити салон без Гали
ни Яківни. [Це помає вось
мої години райку, а вона 
вже поспішає на роботу. 
Запитаєте «.чому?», вона 
у відповідь: «А може хто 
з села приїхав і вже че
кає мене...».

І до кожного з відвіду

вачів знайдеться у неї 
добре сливо і ласкава по
смішка. Як мати збирає 
енна чи доньку в дорогу, 
так і Галина Яківна об
служить кожного покупця. 
Зважить покупку, загорне, 
зав'яже, в кошик чи сум
ку покладе. Та ще й за
питає: «Донесете?». Коли 
ж хтось скаже, що ні, во
на попросить когось із мо
лодших чи сильніших під
собити, а то н сама після 
роботи допоможе донести.

[ завжди вона ввічлива. 
Ось у кого є чому повчи
тись продавцям!

Непогано було б, якби 
хоч зрідка, до таких, як 
Галина Яківна, присилали 
на практику тих продав
ців, хто іце не усвідомив, 
що до людини треба ста
витись з повагою неза
лежно від її віку.

А дівчині-каспру хочу 
порадити; якщо ти не мо
жеш працювати так, щоб 
покупець пішов від тебе з 
усмішкою — залиш цю ро
боту. Вона тобі не по силі.

О. ПЕТРЕНКО.
м. Новоукраїнка.

ВІД РЕДЛКЦП: Обслу
говування населення — 
справа дуже тонка н делі
катна. Це можна зрозумі
ти з листів, які ми сьогодні 
публікуємо. Без сумніву, 
небайдужі до піднятих 
проблем автори іі тих лис
тів, які лежать зараз на 
редакційному столі чи в 
дорозі. Зважаючи на таку 
зацікавленість, редакція 
незабаром проведе бесіду 
за круглим столом, в якій 
візьмуть участь члени ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів торговельних за
кладів області. Читачу, 
стань і ти учасником цієї 
бесіди. Про іцо б ти хотів 
запитати молодих продав
ців, порадити, розказати 
їм.

Чекаємо твоїх пропози
цій, читачу. Як і відгуків 
на сьогоднішні ііадруковя- 
ні листи.
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РАДИМО ПРОЧИТАТИ

АДРЕСОВАНО ЮНІ
Обличчя видавництва ЦК ЛКСМУ «Молодь» визна

чає випуск літератури для молоді. Оскільки ж запити

юнаків і дівчат надзвичайно різноманітні і багато-

гранні, то і літературу ми видаємо різних видів і те-

матики. Які ж книги підготувало видавництво для

молоді України останнім часом?

О І П ІШОВ з друку 64-й 
** випуск серії «Уславле
ні імена» — біографічна 
повість про Миколу Ост- 
ровського, автора славно
звісного роману «>Ік гар
тувалася сталь». Книгу про 
ипсьменника-бійця напи
сала його друг і дружина, 
заслужений працівник 
культури УРСР Раїса 
ІІорфирівиа Островська.

Молоде покоління по
стійно проявляє неослаб
ний інтерес до книг, що 
розкривають безприклад
ний подвиг нашого наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні. Цій темі присвячено 
художньо - документальну 
повість О. С. Хабла і П. 1, 
Позняка «Шукач виходить 
на зв'язок».

О. С. Хабло — кавалер 
ордена Леніна, у минуло
му — радист партизан
ського з’єднання О. М. Са
бурова. Разом із журна
лістом П. 1. Позняком він 
розповідає у цій книзі про 
героїчну боротьбу парти
занів з гітлерівцями та їх 
прихвоснями на тимчасо
во окупованій території 
України, про високі патріо
тичні й інтернаціоналіст
ські почуття радянських 
людей, про їхнє гаряче 
прагнення своїми ратни
ми подвигами наблизити 
перемогу над фашизмом.

У перекладі українською 
мовою побачила світ кни
га 1. Акімова «Балада про 
тих, що пішли на завдан
ня», до якої увійшло дві 
новіші про героїзм радян
ських воїнів-прпкордонни- 
ків.

Як загартувати свій ор
ганізм? Розвинути силу, 
витривалість, спритність? 
Як подолати деякі фізичні 
вади? Як організувати са
мостійно заняття фізични
ми вправами? Па ці та ба
гато інших запитань дасть 
відповідь книжка кандида
та педагогічних наук, май
стра спорту СРСР Олек
сандра Дмитровича Дубо- 
гая «Управлять здоровьем 
смолоду».

А у збірці науково-по
пулярних нарисів «Розмова 
про сокровенне» автори, 
кандидати медичних наук 
Б. В. Лисенко, О. II. Щер
баков та І. М. Снішшіиі ве
дуть з молоддю розмову 
про різні аспекти статево
го виховання.

Понад три чверті видань 
серед тих, що виходять у 
«Молоді» протягом року, 
становлять твори худож
ньої літератури — романи, 
повісті, оповідання. Остан
нім часом вийшли з друку 
твори, що являють собою 
золотий фонд літератури 
для юнацтва: широковідо
мий твір видатного радян
ського письменника Д. А. 
Фурманова «Чапаев», ро
ман Е. Л. Войппч «Овід», 
роман українського радян
ського письменника й гро
мадського діяча О. М. 
Бойченка «Молодість».

Герої нового роману 
лауреата Державної пре
мії УРСР імені Т. Г. 
чеика А. Т. Мороза 
поїзд о дев'ятій» —

Шев- 
«Ваш 
люди 

, різні за віком, фахом: на-

уковці, студенти, трудівни
ки села. Життєвіпі шлях 
їм стелиться не завжди 
просто, але радість 
рения, задоволення 
леним для більшості 
складає основний 
зміст.

Твори класиків 
ської літератури 
чеика, 1. Франка, 
данського, Л. Українки, 
М. Старпцького, М. Коцю
бинського, П. Мирного, 
вірші та оповідання пись
менників радянської доби 
М. Стельмаха, О. Вишні, 
В. Сосюри, С. Скляренка, 
В. Земляка, Г. Тютюнни
ка, Л. Костенко склали 
збірник «Уклін землі». У 
творах оспівується образ 
землі-годувальниці, 
давніх-давен люди услав
ляли у піснях та перека
зах, возвеличували шану і 
любов до неї.

ІІа полицях книгарень 
з’явилися також збірка по
вістей і оповідань сучас
ного закарпатського пись
менника Ласло Балли 
«Зойк мідної пластини», 
книга, що містить літерату
рознавчі нариси і повість 
Олекси Мусіенка «Пере
спіти», збірка гуморесок 
Петра Головка «Ви що — 

книжка 
Сергія

тво- 
зроб- 
3 них 

ного

україн- 
Т. Шеи- 

C. Ру

яку з

жаріуєте?», перша 
оповідань киянина 
Гаркавого «Гість».

Шанувальників 
ницького та фантастичного 
жанрів чекає зустріч з чер
говим випуском традицій
ного щорічного збірника 
«ППФ-85», до якого уві
йшли повість П. Кравчука 
та оповідання 10. Констан
тинова, нарис Д. 111 паро та 
О. Шумилова про Е. В. 
Толля, фантастичні опові
дання сучасних україн
ських та зарубіжних пись
менників.

Увазі любителів поезії 
«Молодь» пропонує книгу 
вибраних творів відомого 
українського радянського 
поета, лауреата Держав
ної премії СРСР та Дер
жавної премії Української 
РСР імені Т. Г. Шевченка 
Івана Драча «Соняшник», 
яку видано у серії «По
етична бібліотека комсо
мольця», нову збірку лау
реата республіканської 
комсомольської премії іме
ні Миколи Островського 
її. Перебпйпоса «Прися
гаю Дніпром», поезії Ва
лерія Гужвп. Наталі Вір- 
гупі, Ярослава Яроша. Ва
силя Буденного. Галини 
Забазнової.

У перекладі українською 
мовою у збірці «Виноград
не сонце» побачили світ 
вірші та поема «Перегор
таю час» відомого болгар
ського поета, лауреата Дп- 
митровського комсомолу 
Йордана Мілева.

У перекладі з французь
кої видано романи Емма- 
поеля Роблеса «Палійська 
весна» та «Морська про
гулянка».

Бажаємо вам. дорогі чи
тачі, приємних зустрічей з 
новими книгами видав
ництва ЦК ЛКСМУ «У.о- 
лодь».

Відділ пропаганди і 
реклами книги видав
ництва ЦК ЛКСМУ 
«Молодь».

Було раніше таке: школя
рі зібралися на урок фіз
культури, а їх кличуть 
прибирати подвір’я, склас
ти цеглу, збирати макула
туру. Інколи уроки фіз
культури замінювали уро
ками математики, літера
тури. Бо фізкультуру вва
жали другорядним пред
метом. То — було. Однак 
подекуди ще й ніші не па
дають належного значен
ня фізичному вихованню 
школярів. А реформа за
гальноосвітньої і профе
сійної школи покликана 
підняти роботу не лише на 
новий якісний рівень, за
безпечивши знання учнями 
основ наук, а й підготува
ти юнаків та дівчат до 
праці і захисту Батьківщи
ни. Наше завдання — й 
далі удосконалювати фі
зичне виховання .молоді, 
організацію щоденних за
нять фізичною культурою 
і спортом на уроках, в по- 
закласнігн час, в спортив
них секціях. Адже кожен 
наш вихованець має ово
лодіти знаниями з меди
цини і гігієни, фізичної 
культури, загартувати 
змолоду свій організм.

Від того, як ефективно 
пройде чергове заняття на 
уроці фізкультури, зале
жить кінцевий результат. 
Тож весь час, відведений 
для уроку, підпорядко
ваний тому, щоб учень ви
робив у собі устремління 
загартовувати себе само
стійно.

Наша школа, наприклад, 
не з тих, де є зразкова ба
за. Поруч шкільного при
міщення не можна облад
нати комплексних спор
тивних майданчиків. Шко
ла знаходиться в центрі 
міста, навколо леї житлові 
і адміністративні будинки. 
Однак і за цих умов ми 
спробували активізувати 
весь навчальний процес. 
У спортзалі встановлено 
нестандартне обладнання, 
невеличке шкільне по
двір’я теж для фізкультур-

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

СПОРТИВНА 
ГІМНАСТИКА

ВІДЕНЬ. Тут на міжна
родному турнірі радянські 
гімнасти здобули подвійну 
перемогу. Кращий резуль
тат у багатоборстві серед 
чоловінів показав чемпіон 
юніорської першості Євро
пи моенвич Сергій Гуссв. 
Арміре Барутян з Єревана 
була найсильнішою серед 
жінок.

Гусєв також став першим 
у довільних вправах, на 
перекладині, брусах та 
кільцях. Єреванець Вартан 
Саркісян — другий у бага
тоборстві — посів перше 
місце у вправах на коні. 

13-річна Барутлн перемогла 
в усіх чотирьох окремих 
видах багатоборства.

У змаганнях брали 
участь спортсмени Австрії, 
Угорщини, Бразілії, Швей
царії та інших нраїн.

ХОКЕЙ НА ТРАВІ
ДЕЛІ. Збірні СРСР та ін

дії оголошені переможни
цями жіночого міжнародно
го турніру з хокею на тра
ві за Кубок пам’яті Індіри 
Ганді. Так вирішили орга
нізатори після того, як фі
нальний матч між ними 
завершився внічию — 2:2.

У енладі збірної Радян
ського Союзу в цьому тур
нірі виступали п’ятеро 
представниць нашої рес
публіки: хокеїсткн борис- 
пільського «Колоса» Нател
ла Красникова, Алла Вла
сова, Тетяна Жун і Тетяна 
Ложникова, а також спорт
сменка сумського «Буре
вісника» Валентина Ков
баса.

ГАНДБОЛ
ДОРТМУНД. Чемпіони сві

ту — гандболісти СРСР — 
виступ у Суперкубку поча
ли з перемоги над коман
дою Чехословаччини — 
24:18. В інших матчах за
фіксовані такі результати: 
Данія — ФРН — 23:22, НДР 
— Швеція — 21:19, Югосла
вія — Румунія — 23:23.

«Молодий комунар»

ішків — гут намітили «сто
метрівку», сектор для 
стрибків, метальників.

Хто має «п'ятірку» з 
ф ізку л ьт урн? Пере ду с і м
спортсмен, який регулярно 
тренується в секції, 
участь в спортивних 
ганиях. Ось приклад, 
давно в школі було 
веде н о легкоатлетичний 
крос серед учнів 8—9 кла

бе ре 
зма-
Не- 

про-

О ц і н
з фізкультури

сів. Найбільше відзначив
ся 8-А клас. Максималь
на кількість учасників і 
найкращі результати. А 
8-В був останній, бо тут і 
третина учнів не вийшла на 
старт — хтось поспішив 
додому, хтось — в кіно
театр. Той, хто не при
йшов на змагання, звичай
но, має й гіршу оцінку з 
фізкультури. Бо лінувався 
тренуватись.

Не могли похвалитись 
масовістю й десятикласни
ки. Соромно було не лише 
учням. Ніяковіли їх бать
ки, які не сприяють залу
ченню своїх дітей до за
нять фізкультурою і спор
том, не створюють умов 
для виконання домашніх 
вправ з фізкультури. Так, 
так, домашніх. Бо дехто з 
батьків дивується: «А чим 
ми можемо допомогти вдо
ма?». Та хоч би тим, що 
встановити біля будинку 
перекладинку, змонтувати 
в кімнаті невеличку гім
настичну стінку, придбати 
для сина силомір, гантелі. 
Байдужі до цього ті бать
ки, які самі не займаються 
спортом, і дітям своїм за
важають активно займа
тись спортом.

Пам'ятаю, була така 
проблема в СШ № 5. І то
ді вчителька фізкультури 

П ереможці—спортсмен и
У КІРОВОГРАДІ 

ЗАКІНЧИВСЯ 
ВСЕСОЮЗНИЙ 

ГІМНАСТИЧНИЙ ТУРНІР 
НА ПРИЗИ 
ЛЕНІНСЬКОГО 
КОМСОМОЛУ

Чотири дні в ДІОСШ 
обл спортком ітсту т р 11 в а л а 
юнацька всесоюзна пер
шість зі спортивної гім
настики па призи Ленін
ського комсомолу.

Юних спортсменів, їх 
наставників під час урочпс- 
того відкриття змагань ві
тали комсомольські і фіз
культурні активісти облас
ного центру, ветерани 
спорту.

Після обов’язкової про
грами лідерство впевнено

Л. М. Коляда покликала 
на уроки фізкультури бать
ків. Урок був показовий. 
У залі лупала музика. 
Хлопчики і дівчата вико
нували різноманітні впра
ви, бігали, стрибали, міря
лися спритністю, витрива
лістю. Сильними, загарто
ваними, прудкими, сприт
ними батьки пишались, а 
батьки кволих (не хворих)

дітей ніяковіли. Огак і в 
нас. Тому ми часто запро
шуємо на уроки, на спор
тивні змагання батьків, 
які потім стають нашими 
першими помічниками і 
навіть наставниками спорт
сменів.

Відбувся міський легко
атлетичний крос. Старту
вали школярі, а вболівали 
за них їхні батьки і вчите
лі. В командному заліку 
перемогли кросмеїш на
шої школи на чолі з своїм 
лідером — розрядницею 
Інноіо Прусак, коїра пере
могла на 1500-метровін ди
станції. Призерами були 
ті, хто мав «п’ятірку» з 
фізкультури, хто викопав 
розрядний норматив 
склав норматив П1О.

А потім міські змагання 
з легкої атлетики. З деся
ти членів команди нашої 
школи лише один не вико
нав розрядного нормати
ву. І ми вже були другими 
серед шкіл Ленінського 
району міста. Отже, десь 
прорахувались в підготов
ці спортсмена.

А прорахупкн недопусти
мі. Бо вже в цьому на
вчальному році вводяться 
заліки з фізкультури для 
учнів 8 та 16 класів — з 
метою підвищення відпо
відальності за виконання

і

захопили гімнасти першої 
команди « Груда», з малим 
відривом їх наздоганяли 
армійці. І до фінішу ці два 
колективи не здавали по
зицій. Набравши 937,2 оч
ка, гімнасти першої коман
ди « Груда» стали перемож
цями турніру. В спортсме
нів «Динамо»-1 935,55 оч
ка. ( на третьому місці 
перша команда Радянської 
Армії — 934,1 очка.

А ось так розподілилися 
місця в особистому залі
ку: серед тих, хто висту
пав за програмою майстрів 
спорту, перше місце за
воювала Світлана Байтова 
(«Труд»-1. Могильов). у 
групі кандидатів у магі
стри попереду Галина Ап-

З стор

комплексної програми фі
зичного виховання, що за
тверджена Міністерством 
освіти СРСР. Заліки про
водці ймуться не пізніше, 
ніж за п'ять днів до по
чатку екзаменів.

Звичайно, допомогти уч
ням скласти залік з фіз
культури маємо ми, вчите
лі. Але поруч з тими, хто 
ще не наблизився до ви
значеного нормативу, має 
ста ги й наставник з числа 
кваліфікованих спортсме
нів, ветеранів спорі у, ком
сомольських активістів. Ми 
чекаємо в себе в школі 
тренерів ДЮСШ. відпові
дальних працівників ДС І, 
студентів факу ліпшу іріз- 
виховаиия педінституту. В 
себе — значить у КОЖНІЙ 
школі. Хочеться, щоб ВОНИ 
були не тільки гостями па 
змаганнях «Старти надії:», 
іграх «Зірниця», «Орля», 
під час складання .норма- 
тинів ГПО, па шкільних 
спартакіадних змаї аіш.. 
а й порадниками, безінхе- 
редиімп \ часинка ми г >• 
вчалі.по rpenj пального 
процесу. Запрошуємо їх 
школи* Бо саме в школі 
починається сходження 
фізкультурним . СНОрТС є- 
па. І якщо буде \ и\иіеі:ш-: 
на цьому стоці, то по: м 
вже важко усунуті: недо
ліки.

Траплялось вчителеві до
рікали:

— Ваш учень закінч .в 
школу і не вміє плавати, 
стріляти, погано підгягхш 
ться па перекладині, не 
витримує напруги на кро
совій дистанції. А йому ж 
невдовзі йти па армійську 
службу.

Такого не повинно бути. 
Бо наш обов’язок вихо
вати всебічно розвинену, 
загартовану фізично і мо
рально молоду людину, 
якій будувати нове ЖИТІЯ.

S. НЕЧИПУРЕНКО, 
вчитель фізкультури Кі
ровоградської СШ № 6.

« Труда » 
дрюїценко («Труд»-1, 
Львів), у першорозряд
ниць найсильнішою була 
Світлана Іванова («Спар
так». Жданов); серед юна
ків, які виступали за про
грамою майстрів спорту, 
переміг Руслан ЇЧаліков 
(команда Радянської Ар
мії, Київ), Володимир Ще- 
почкіи («Динамо»-1. Мо
сква) очолив турнірну таб
лицю кандидатів у май
стри, а Олександр Стецсн- 
ко («Динамо»-1, Ленін
град) не мав собі рівних 
серед першорозрядників.

На знімну: перемо
жець турніру гімнастів на 
призи Ленінського комсо
молу Руслан МАЛ І КОВ. 
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
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А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт

фільми. 9.05 — Балет А. Ада
на -«Жізель». Вистава Ленін
градського театру опери та 
балету ім. С. М. Кірова. 10.55
— Документальний теле
фільм. 11.05 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — «Наш су
часник». Документальні те
лефільми. 15.50 — Твори
О. Пушкіна в музиці. 16.25— 
Новини. 16.30 — Об'єктив. 
17.15 — «Твоя ленінська біб
ліотека». В. І. Ленін. «Пар
тійна організація і партійна 
література». 17.55 — «У вог
ні і холоді тривог». Докумен
тальний фільм про двічі 
Героя Радянського Союзу 
полярника І. Папаніна. 18.15
— Паука і життя. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Обговорюємо проекти Цп 
КПРС. 19.20 — Наш сад. 
19.45 — Назустріч XXVII з’їз
ду КПРС. Програма телеба
чення Туркменської РСР. 
21.00 — «Час». 21.35—Фільм 
«Рік як життя». 23.15 — Сьо
годні у світі.
А УТ10,00 — Новини. 10.20 —
Фільм-концерт «Від мелодії 
до мелодії». 10.35 — Шкіль
ний екран. 7 клас. Фізика. 
11.05 — В майстерні худож
ника. 11.40 — Художній
фільм «Мачуха». 13.05 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок». (ІІав-
лиські казки). (Кіровоград, 
на Республіканське телеба
чення). 16.30 — «Країна Ком
сомолів». 17.05 — «Славимо 
працю». 17.55 — Музичний 
антракт. 18.00 — «Країна
Комсомолія». (Кіровоград). 
18.25 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.40 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.45 — Те
лефільм. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Цифри нашого зростан
ня». Телеплакат. 19.40 — 
Фільм-концерт. «Купалннка». 
20.10 — «З людьми і для лю
дей». 20.45 — На добраніч, 
дітні 21.00 — «Час». 21.35 — 
Здрастуй, пісне. 23.00 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Сибірський експеримент». 
Науково-популярний фільм 
8.35 — В. Вересаев. По сто
рінках творів. 9.20 — «Доля 
моя, кордон». Науково-попу
лярний фільм. 9.35. 12.40 — 
французька мова. 10.05 —
Учням СІІТУ. Історія. 10.35. 
11.40 — Географія. 6 клас. 
11.05 — Учням СП’ГУ Есте
тичне виховання. 12.10 —
історія. 7 кл. 13.10 — Сторін
ки історії. Виконати свій 
обов’язок. До 80-річчя рево
люції 1905—1907 рр. в Росії 
13.55 — Знай і умій. 14.25 — 
Драматургія і театр. «Мис
тецтво режисера». 15.10 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — «..До шістнадцяти і 
старші». 19 00 — Служу Ра
дянському Союзу! 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Міяс 
народна панорама. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Крила Рад»
— «Хімік» 2 і 3 періоди 
22 45 ІКшшш.

Бесіда директора Кірово
градського меблевого ком
бінату В. С. Романченка. (Кі
ровоград). 18.30 — Ліричний 
концерт. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Обговорює
мо, пропонуємо, схвалюємо». 
19.45 — Молодіжна студія 
«Гарт». 20.40 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художніїі фільм «Без стра
ху». 23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — Основи інформатики 
і обчислювальної техніки. 
9 кл. 9.05, 12.20 — Німецька 
мова. 10.05 — Д. Дефо і Його 
книга «Робінзон Крузо». 
10.35, 11.40 — Історія, 9 кл. 
Грудневе збройне повстання

15.35 — «Молодість». Теле
журнал. 16.05 — Новини.
16.10 — Поезія боротьби і 
гніву. 16.40 — В гостях у 
казки. Мультфільм. 18.15 — 
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Проблеми — по
шуки — рішення. По закін
ченні — Концерт. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Кінопанора- 
ма. 23.10 — Сьогодні у світі. 
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35 
— Шкільний екран. 5 клас. 
Музика. 11.05 — Художній 
телефільм «Марк Твен про
ти». 12.15 — Для дітей. «По
тішна казка». Лялькова ви
става. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).

«Скарби музеїв України». 
19.00 — Актуальна камера. 
19-.30 — «Сонячні кларнети». 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Но
вини кіноекрана. 22.50 — 
Новини.

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

мандрівників. 9.35 — Фільм 
•«Рік як життя». 11.15 — Но- 
гіни. 14.30 — Новини. 14.50 
- Документальні фільми со
ціалістичних країн. 15.30 — 
Творчість юних. 16.05 — Но
вини. 16.10 — Стадіон для 
всіх. 10.40 — Виставка обра
зотворчого мистецтва Ра
дянської України. 17.00 — 
«...До шістнадцяти і старші» 
17.45 — Науково-популярний 
фільм. 18.05 — Мультфільм. 
18.15—Сучасний світ і робіт
ничий рух. 18.45 —Сьогодні у 
світі. 19.00 — Футбол. Кубок 
У ЕФА. 1/8 фіналу. «Спартак» 
(Москва) — «НАНТ» (Фран
ція). 1-й тайм. 19.45 — Гово 
рять депутати Верховної Ра
ди СРСР. 20.00 — 2-й тайм 
матчу «Спартак» (Москва)— 
«НАНТ» (Франція). 21.00 — 
«Чаг». 21.35 — Футбол. Ку
бок УЕФА. 1/8 фіналу. «Дні
про» — «Хаїідук» (Югосла
вія). 23,05 — Сьогодні у сві
ті.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Телефільм «Ласкаво проси
мо». 10.35 — Закон і ми 
11.05 — О Казанцев. <3 вес 
пою я до тебе повернусь». 
Вистава. 13.20 — Новини.
13.35 — «Здрастуй, пісне»
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
1ОТ-85 17.00 — Фі.тьм-коп-
церт «Музичні зустрічі»
17.35 — «Продовольча про 
грама — справа кожного» 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград) 1».10 — «Курс — 
науково-технічний прогрес»
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А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Прем’єра докумен
тального телефільм''. 9.00 — 
Ранкова пошта. 9.30 — Про
грама Латвійської студії Те
лебачення. 11.15 — Клуб
мандрівників. 12.15 — Теле
фільм «Вершник, якого че
кають». 1 і 2 серії. 14.30 — 
Москва. Великий зал кон
серваторії. Концерт народ
ного артиста РРФСР Р Ке- 
рера. 16.20 — Мультфільм.
16.30 — Супутник кіногля
дача. 17.20 — «Осіння еле
гія». Співає О. Чулану. 17.50 
— Зустріч з письменником 
Г. Троєпольським в Концерт
ній студії Останкино. 19.15— 
Здоров’я. 20.00 — Еечірня 
казка. 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Жінки. 
ЦСКА — «Спартак». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Діла 
сердечні». 23.05 — Новини.

рік: привітають
Дід Мороз і Снігуронька

Якщо ви хочете привітати своїх 
рідних, друзів, знайомих з Новоріч
ним святом так, щоб це привітання за
пам'яталось, було цікавим і оригі
нальним, запросіть, звернувшись до І. 
бюро побутових послуг фірми «Рай
дуга»,
ДІДА МОРОЗА І СНІГУРОНЬКУ.

З подарунками, які ви приготуєте, 
вони завітають за вказаною адресою 
в день свята або в інший зазначений

в Москві. 11.05 — «Сім’я і 
школа». Тележурнал. 12.10— 
• Постачання без відходів». 
Нахноьо-популярпнй фільм. 
12.50 — Покликання. 13.20— 
Історія. 10 кі 13.50 — Ш?- 
Х-вя школа. 14.20 — Драма
тургія і театр. Мистецтво 
оежиссра 15.05 — Новини. 
18.00—Новини. 18.20 — Доку
ментальний телефільм. 18.30
— Сільська година 19.30 — 
Музичний кіоск. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Нови
ни. 20.20 — «.Співдружність». 
Тележурнал. 20.50 — «В Яс
ній Поляні». Документаль
ний фільм. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм «Два рядки 
дрібним шрифтом». 23.05 — 
Звучить духова музика. 23.20
— Новини

А ЦТ (І програма)
14.30 — Новини. 14.50 — 

Документальні фільми. 15.40
— фільм концерт «Компози
тор Володимир Рубін». 56.25
— Новини. 16.30 — «Юго
славія. День республіки». Кі
новарне. 17.20 — Ф. Енгельс. 
Сторінки життя. 18.05 — Ве
селі нотки. 18.15 — Ленін
ський університет мільйо
нів. «Що може дати наро
дам роззброєння?». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —Світ 
і молодь. 19.35 — Новини 
19.40 — «З чим ідемо до з’їз
ду». 20.00 -■ Прем’єра доку
ментального фільму «Ко
стянтин Симонов». 1 серія
• Неправда, друг не вмирає». 
21.(0 — «Час». 21.35 — «Все 
зроблене...». 2 серія докумен
тального фільму «Костянтин 
Симонов». 22.25 — Сьогодні 
у < і-.іті. 22.40 — Вечірні ме
лодії Співає заслужений ар
тист Молдавської РСР І. Су 
ручану.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
Республіканська фізико-ма- 
тематичиа школа. 17.00 —
о.іівець-м.і повеиь 17.30 — 
Виступає інструментальний 
ансамбль «Діапазон» 18.00 — 
Атеїстичні діалоги 18.30 — 
Фільм-кониепт. «Монолог». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — «Галузь: досвід,
проблеми» 20.00 — «Ви нам 
писали». 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній телефільм
• Марк Твен проти». 22.45 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

15.05 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — Ритмічна 
гімнастика. 18.45 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Спар
так» — ЦСКА. В перерві — 
20.00 — Вечірня казка. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Двоє в пісках» 22.40 — Но
вый

12.55 — Концерт фортепіан
ної музики. 13.25 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
С. Скрябін. Етюди. 17.10 — 
«Школа і час». 17.55 — В ефі
рі — пісня. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.20 — 
«Кіровоградіцина спортив
на». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 — 
«П’ятирічки крок». Назу
стріч XXVII з'їзду КПРС. Ми
колаївська область. 20.20 — 
фільм-концерт «З народного 
джерела». 20.45 — На добра
ніч, діти! 2Г.00 — «Час». 
21.35 — Концерт майстрів 
мистецтв і художніх колек
тивів Миколаївської облас
ті. 22.35 — Новини. 23.00 — 
«Світ поезії». В. Маяков- 
ський.
А цт (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 ■— Історія. 4 кл.
9.05, 12.30 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням' СПТУ.
Загальна біологія. 10.35, 
11.40 — Географія. 5 кл. 
11.05 — Лірика Р. Гамзатова. 
12.10 — Природознавство. 4 
кл. 13.00 — Мамина школа.
13.30 - - Фільм «Великий воїн 
Албанії Сйандербсрг». 15.25
— Новиїпг. 18.00 — Новини. 
18.20 — Людина і закон. 
18.50 — Кубок Інтербачен
ня з художньої гімнастики.
19.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. «Динамо» (Москва) — 
«Крила Рад». 2 і 3 періоди. 
В перерві — 20.00 — Вечір
ня казка.. 21.00 — «Час». 
21.35 — «Білорусь моя си
ньоока». Концерт з Палацу 
спорту «Олімпійський». 22.55
— Новини.

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

ти?.: про звірят. 9.05 — Спі
вають Т. Рузавіиа і С. Таю- 
шев. 9.40 — Роби з нами; ро
би. як ми. роби краще за нас, 
10.40 — Документальний те
лефільм «Перш за все я лі
кар...». Про Героя Соціаліс
тичної Прані, генерального 
директора Всесоюзного он
кологічного наукового цент
ру АМН СРСР. академіка 
М. М. Блохіна. 11.10 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50

- Документальний фільм 
15.05 _ Російська мова

А. ЦТ (І програма)
3.00 — «Час». 9.00 — «Я 

себе питаю». Науково-попу
лярний фільм. 9.20 — Рух 
без небезпеки. 9.50 — Коло 
читання. 10.35 — «Перемож
ці». Зустріч військових 
зв'язківців. 11.55 — «Місто 
трьох століть». Про Ленін
град. 12.35 — Людина. Зем
ля. Всесвіт. 13.20 — VI Між
народний фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». «Вдихаючи 
життя в стару традицію». 
(Швеція). 14.00 — «Сім’я і 
школа». Тележурнал. 14.30— 
Новини. 14.45 — Фільм «Чук 
і Гек». 1.5.30 — Очевидне — 
неймовірне. 16.30 — Новини. 
16.35 — Тринадцятий шахо
вий чемпіон 17.05 — Фільм- 
концерт «Льодова фантазія». 
17.45 — 9-а студія. 18.45 — 
Кубс-к Інтербачення з ху
дожньої гімнастики. 19.30— 
Новини. 19.35 — Фільм «Нас 
вінчали не в церкві». 21.00— 
«Час». 21.35 — «Що? Де? Ко
ли?». Телевікторина. По за
кінченні — Новини. Концерт 
оркестру електромузичних 
інструментів ЦТ і ВР під ке
руванням народного артис
та РРФСР В. Мещеріна.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ршмічпа гімнастика. 10.50— 
Ранковий концерт. 11.30 — 
«Наука і час». 12.00 — «При
значається побачення». 12.30
— Сатиричний об’єктив. 
13.00 — Новини. 13.15 — 
Доброго вам здоров’я. 13.45
— Нінопрограма «ІІаиі мо
лодий сучасник». 14.45 —
Солдатські листи. 15.30 — 
Співає вокальний дует «Два 

’кольори.». 16.10 — В. Гуркін. 
• Любов і голуби». Вистава. 
18.00 — Інтсрклуб. 18.45 —

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

вають «Воронезькі дівчата». 
9.00—Документальний фільм. 
9.20 — 48-й тираж «Спортло
то». 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Здоров’я. 11.45 — 
Ранкова пошта. 12.15 — Ди
тячій! гумористичний жур
нал «Єралаш». 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Фільм 
«Хлопець з нашого міста».
15.55 — Новини. 16.00 — VI 
Міяоіародннй фестиваль те
лепрограм про народну 
творчість «Веселка». «Шан- 
тевінь» (Швейцарія). 16.20— 
Мультфільм. 16.30 — Клуб 
мандрівників. 17.30 — «За
стиглі краплі озер»,- Про май
стрів художнього скла. 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — Концерт за участю 
Т. Синявської. Л. Амарфій, 
А. Пугачової, М. Караченцо
ва. А. Асадуліпа, Р. Фольї 
(Італія), ансамблю «Аріедь» 
та інших. 19.25 — Фільм 
•/Повернення «Святого Лу
ки». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Футбольний огляд. 22.05 — 
Виступ Державного естрад
ного оркестру Вірменії під 
керуванням народного ар
тиста СРСР к. Орбеляяа.
22.55 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50— 
«Неспокійні серця». 11.30 — 
Для дітей. «Таємничий гіпо
потам». Лялькова вистава.
12.10 — Концертний зал 
«Дружба». 13.00 — Новини.
13.10 — Спортивна кіиопро-
грамп. 13.40 — «Новели про 
кохання». Музична вистава, 
14.50 — Компас туриста.
15.30 — «Село і люди». 16.00
— «Слава солдатська». 17.00
— Грає квінтет духових ін
струментів Донецької облас
ної Філармонії. 17.30 — «На 
арені цирку». 18.15 — Доку
ментальний відеофільм «Ми
лосердя». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Екран мо
лодих». «Пісня — зброя».
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «В зоні особ
ливої уваги». 23.10 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — Веселі нотки. 8.30 — 
Ритмічна гімнастика. 9.60 — 
Російська мова. 9.30 — «Роз
повіді про науку». Науково- 
популярний фільм. 10.00 — 
Концерт учнів Т. Хреннико
ва. 11.00 — У світі тварин. 
12.00 — Розповідають наші 
кореспонденти. 12.25 — В 
гостях у казки. Мультфільм. 
14.00 — «Розповіді про -ху
дожників». Народний худож
ник СРСР О. Верейський.
14.30 — «Грає фортепіанне 
тріо Челябінської філармо
нії». 15.05 — Світ 1 молодь.
15.45 — Видатні радянські 
композитори — лауреати Ле
нінської премії. Р. Щедрій. 
16.40 — Телефільм «Тіні зни
кають опівдні». З серія. «Гір
ке щастя». 17.50 — Кубок 
СРСР з водного поло. «Ди
намо» (Київ) — ЦСКА ВМФ.
18.15 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. Перехідний турнір. 
2-й тайм. 19.00 — По країнах 
і континентах. «Поранена 
планета». Фільм 3. 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
Перехідний турнір. 2-й тайм.
20.15 — Вечірня казка. 20.30
— Чемпіонат СРСР з баскет
болу. Жінки. ЦСКА — «Гори
зонт» (Мінськ) 21.00 —«Час». 
21.35 — Телефільм «Спільна 
кімната».
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УВАГА!

Завтра в приміщенні 
обласної бібліотеки для 
кЯнацтва імені Олен-’ 
сандра Бойчепка * відбу-' 
цеться чергове заняття 
молодіжної' літстудії ‘«Сі
вач».

Печаток о 18-й годині.

Редакції газети «Моло
діш комунар» терміново 
па постійну роботу по
трібна друкарка, яка во
лодіє українською мо
вою.

Для вас, 
кінофотолюбителі!

У магазинах «Ме
лодія», УТО «Кірово
град» та в інших, де 
є секції кінофотото- 
варів, до вашого ви
бору пропонуються 
різнолланітні вироби: 
фотоапарати «Смена 
8 М», «Силуэт-элек- 
тро», «Зенит ТТЛ», 
діапроектори ЛЭТИ, 
«Етюд», кінопроек
тори «Русь», «Раду
га», «Волна-3», «Ук
раїна» та багато ін
ших, потрібних для

аматорів, фототова
рів.

Вітчизняна кіно- 
фотоапаратура від
значається високою 
якістю, вона популяр
на не лише у нас, а й 
за кордонолА,

Шановні покупці!
Відвідуйте магази

ни, де можна вибра
ти і придбати потріб
ну вам річ з асорти
менту кінофотот.ова- 
рів!

Дирекція КїроЕсград- 
сьмсї бази «Укркульт- 
торгу».
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