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З УСПІХОМ, МОЛОДІ ХЛІБОРОБИ!

Послання Генерального
секретаря ООН
учням Радянського Союзу
з нагоди проведення
І «Уроку миру»
тершого вересня

Підсумки роботи комсомольців і молоді області
на збиранні врожаю ранніх зернових в нинішньому році
1

І

Дорогі іоні друзі,
я з величезним задоволенням звертаюсь з ним по
сланням до вас — молодого покоління Радянського
Союзу з нагоди «Уроку миру», яким традиційно по
чинається навчальний рік у радянських школах. По
треба в мирі — це тон урок, який повинні засвоїти
■Леї. Особливо значущим є те. що «Урок миру» нрово-^Вгнться першого вересня — в день, коли було розв’я
зано другу світову війну. Для запобігання т#Ким вій
нам і була створена 41 рік тому Організація Об’єдна
них Націй. Радянський Союз, що зазнав таких тяж
ких втрат у відбитті агресії, був одним з засновників
оон.
Тепер членами ООН є 159 держав. Усі вони були
єдині в оголошенні 1986 року Міжнародним роком
миру з метою спонукати уряди і народи всіх країн
об’єднати зусилля в справі зміцнення міжнародної
безпеки і збереження миру. Для молоді Радянського
Союзу та інших країн винятково важливо, щоб пі зу
силля увінчались успіхом, оскільки від цього зале
жить майбутнє, яке вони успадкують.
Звертаючись з привітанням до радянських учнів з
нагоди «Уроку миру», я хочу закликати молодь усьо
го світу зміцнювати узи дружби і взаєморозуміння.
Підростаюче покоління може зробити багато що для
подолання упереджень і недовір'я, успадкованих від
минулого. Представники цього покоління, де б вони
не жили, повинні зуміти побачити через національні
кордони інтереси, що їх об'єднують. У цьому закла
дена велика надія на майбутнє, бо. як відзначено в
лозунгу Міжнародного року миру, всі повніші об'єд
натися для того, щоб «зберегти мир і майбутнє люд
ства».
ХАБ'ЄР ПЕРЕС ДЕ КУЕЛЬЯР.

Три
назрілих
писання
Сподіваюсь, на
пленумі
обкому ЛИС/ЛУ
розмова
вийде серйозна, принципова
і, як ніколи досі, гостра. Я
особисто
хочу висловити
кілька СЕОЇХ думок щодо
потреб нашої сьогоднішньої
перебудови у комсомолі.

Перша: серйозно треба
взятися за шкільний комсо
мол. Чому активність гро
мадська спадає у наших
школярів разом з дорослі
шанням? У початкових кла
сах вона дуже висока: всі
прагнуть
бути зірковими,
ланковими, загоновими, охо
че виконують різні жевтенятські й піонерські дору
чення .. І як же силувати до
водитьсягромадської ді
яльності
ігтаршскласників!
Хто і де робить упущення у
вихованні в школярів актив
ності громадської? Вчителі,

батьки, товариші,
комітет
комсомолу? А після закін
чення десятирічки таким же
інертним комсомолець по
трапляє на виробництво, у
середній
спеціальний
чи
вищий навчальний
заклад.
Ось чому нам нелегко зна
йти в молодіжному колек
тиві комсомольського
ва
тажка.
Друга моя назріла думка:
треба на вищий рівень під
нести роль і авторитет ком
сомольських зборів. У нас
вони проводяться за еди
ною схемою. Насамперед
треба їх урізноманітнювати.
Знехтувати практику годин
них доповідей, нудних, скуч
них і порожніх.
І ще одна думка. Вище
стоящі органи
комсомолу
повинні серйозніше питати
за комсомольську ділянку
роботи у своїх
активістів.
Часто виборний актив у нас
значиться тільки на папері.
Часто представників керів.них комсомольських органів
не знйють
навіть нолеги,
друзі по роботі. Тому що
цей представник не заявляє
про себе ніяки/ли комсо
мольськими
ініціативами,
пропозиціями, справами. Ось
працювала в нашому кол
госпі член райкому комсо
молу Наталя Ніколаєва. Хто
знав, ще вона — член рай
кому? Рідко хто В комсо
мольській роботі не горіла,
а райком комсомолу дивив
ся на це крізь пальці. Мо
же б допомогти, підказати,
а то й суворо
запитати.
Т'льни при таких співпраці,
взаєморозумінні ми зможе
мо зрушити застояну воду.

В. иостюк,
тракторист, член ВЛНСМ.
Колгосп імені Куйбишевр,
Устинівсьиий район.

і

Розглянувши
підсумки
роботи
комсомольських
організацій, молодих тру
дівників села в період зби
рання
врожаю
ранніх
зернових, бюро
обкому
комсомолу визнало пере
можцями:
а) серед районних ком
сомольських організацій —
Новоукраїнську
(перший
секретар РК ЛКСМ Ук
раїни Т. ПРУЖИНА). Мо
лоддю району зібрано зер
нових на площі 12 386 гек
тарів і намолочено 308 677
центнерів зерна. В збиранні
врожаю взяло участь 6
комсомольсько - молодіж
них збирально-транспорт
них загонів, 42 комбайно
вих. 27 жатковнх, 334 ав
томобільних і тракторних
екіпажів:
б) серед первинних ком
сомольських організацій —

комсомольську організацію
колгоспу «Союз» Знам’янського району
(секретар
Л. ОМ ЕЛЬ КО). Молоддю
господарства зібрано зер
нові на .площі 1079 гекта
рів і намолочено 27 409
центнерів збіжжя. В зби
ранні врожаю взяло участь
5 комбайнових, 9 автомо
більних і тракторних екі
пажів;
в) серед комсомольськомолодіжних
збиральнотранспортних загонів
—
загін з колгоспу «Маяк»
Знам’янського району (на
чальник Л. І. ЧЕМЕРИС,
груикомсорг О. ФАДЕЄНКО). .Молоддю загону зі
брано зернові на площі
626 гектарів і намолочено
13 750 центнерів зерна;
г) серед комсомольськомолодіжних екіпажів:
На комбайні СК-6. Екі
паж з колгоспу імені Кар

ла Маркса Иовоукраїиського
району
(комбайнер
Л. КУШНІРОВ), який зібрав зернові з площі 219
гектарів і намолотив 7425
центнерів зерна.
На комбайні СК-5. Екі
паж з колгоспу імені Вату,
тіна Новоукраїнського ра
йону (комбайнер ІО. ІВА
НОВ), який на плоті 302
гектари намолотив 7150
центнерів зернових;
д) серед молодих жат
карів:
На жатці ЖРС-4,9. Ме
ханізатор з колгоспу іме
ні Шевченка Добровслнчківського району В. Д1НУЛ, який поклав у валки
зернові на площі 921 гек
тар.
На жатці ЖВН-6. Меха
нізатор з колгоспу імені
Крупської
Кіровоград
ського району М. ІГНАТЬ-

ЄВ, який скосив.-зернові
на 360-гектарній площі;
е) серед молодих водіїв:
На автомобілі ЗІЛ. Во.
дій Долинського ремонтнотранспортного
підприєм
ства С. МУДРАК, який
перевіз 10 250 центнерів
зерна і виробив 29 862 тон
но-кілометри.
На автомобілі ГАЗ-53.
Водій з колгоспу «Жов
тень» Новомвргородського
району Г.
ІЛЬЧЕНКО,
який перевіз 94 і 5 центне
рів збіжжя, виробивши
27 000 тонно-кілометрів.
На автомобілі КамАЗ.
Водій
Долинського ре
монтно-транспортного під
приємства В. КОПАНИ
ЦЯ, який перевіз 12 200
центнерів зерна і виробив
41 990 тонно-кілометрів.
Перемо лі ні соціалістич
ного змагання па збиранні
врожаю-86 будуть
наго
роджені Почесними гра
мотами обкому комсомолу
і Знаками ЦК ВЛКСМ
«Золотий колос».

УРОК МИРУ

Бути небу ясним і чистим
Що нинішній рік у всьо
му світі оголошено Роком
миру дітям розповідала
Любов Андріївна — їх учителька, ще в другому кла
сі. Зараз після урочистої
лінійки з піднесеним на
строєм,
у
святковому
вбранні воші прийшли на
свій перший урок уже в
третьому класі — на Урок
миру. З портретів привіт
но дивляться на них Герої
Радянського Союзу Г. О.
Куроп'ятнпков, В. Є. Колїеннченко, 1. 1. Фісапович.
У свій час вони закінчили
цю саму восьмирічну шко
лу № 7 в обласному цент
рі, а в грізні роки війни
виявили відвагу й муж
ність, захищаючи рідний
кран від ворожої навали.
Теперішні
жовтенята
знають і передадуть на
ступним поколінням, що в
чорну годину фашистської
окупації в цій школі не
вчилися діти. Що па по
двір’ї, де зараз щебечуть
їхні голоси й лупають пісні,
та по гранітних східцях на
другий поверх (до їхнього
класу!), гупали ковані чо
боти гестапівців.
Затамувавши подих, слу
хали жовтенята спогади
учасника Великої Вітчиз
няної війни Ниркова Вік
тора
Васильовича
про
жорстоку боротьбу' з фа
шистами, про
руїни й
смерть, які залишали во
роги на нашій землі.
— Вшануймо ж хвили
ною мовчання, — звертає
ться до присутніх Іра Іванченко, — тих, хто загинув
в бою! Тих. хто п смертель
нім змаганні землю відI стояв свою.

ДІТЯМ

Класний керівник Любов мовіддана й сумлінна пра ні для наступної роботи
Андріївна Лупьова, секре ця кожного на довіреній знання.
тар учительської комсо йому
ділянці, — додає
Командир першої >иовмольської організації, роз присутня на уроці ударни тенятської зірочки Марин
повідає своїм вихованням, ця комуністичної
праці ка Тканова запевняє, що
яких зусиль докладають вихователька
дитячого саме до цього й прагнуть
керівники партії й Радян садка № 19 Валентина Ан її однокласники. У тиж
ського уряду, аби відвер дріївна Тканова. — А тим, день миру воші завоювали
нути загрозу нової війни. хто підростає, хто прийде перше місце в змаганні на
Зусилля ці схвалює й під на зміну своїм батькам, кращий дитячий плакат і
треба добре вчитися, ста малюнок на асфальті під
тримує весь народ.
— Запорукою миру є са ранно засвоювати потріб- девізом «Проти біди, про
ти війни». З ВІДМІННИМИ
оцінками перейшли в тре
тій клас Маринка Тканова
та Вася Хаврюта, добре
вчаться Вася Ткавов, Ал
ла Горобенко, Андрійко
Поліщук.
Радістю блищать оченя
та дітей, коли нони звіту
ють про своє навчання, про
свою творчість, про готов
ність прийти на зміну стар
шим, КОЛІ) воші хором
скандують:
— ! тому ми хоч
сьогодні
Задля миру на Землі
Без вагання знищить
згодні
Всяку зброю взагалі!
Невимушено, самовіль
но наростає бадьорість,
загальне піднесення, ра
дість за можливість жити
в мирі й злагоді ч дітьми
всіх країн. Хтось заспі
вує: — «Хай завжди буде
сонце!» Пісню підхоплю
ють дзвінкі голоси одно
класників Співає вся шко
ла Співають повсюди псі
діти. Діти хочуть миру.
В. РУДЕНКО.
На знімну: чооіенята, учні 3-а нласу
Миша
ШТЕФАНКО. Оления ЕЕЛИ
НА Іг.з IRAH4EHHO тя Ва
ся ТНАНОВ (зпіпл илппаво).
йдуть на Урои миру
Фото автора.

ПОТРІБЕН

ЄРЕВАН, 31 серпня. |Иср.
ТАРС1. Питання виховання
юного покоління землі в
дусі дружби і взаєморозу
міння — е центрі уеаги

МИР

учасників
міжнародної
конференції «Діти, розви
ток і мир», яка відкрилася
тут сьогодні Вона прово
диться з ініціативи Міжна-

родного комітету дитячих
та юнацьких організацій
(СІМЕА) при ВФДМ і під
патронажем дитячого фон
ду ООН - ЮНІСЕФ.
Робочі будні конферен
ції почалися з пленарного
засідання. Делегати,
які

виступили на ньому, заяви
ли про прагнення прогре
сивної
юності
планети
Зробити pct
кання

ДЛЯ поибер-

ядерноі

загрози,

зміцнення миру в усьому
світі.

2 стор. ------------—------------------- ----------- «Молодий комунар»
її ОМУ 73? їх же семеп
ро», — здивуєтесь
ви.
Так го ж у казці. А от у
Персгоиівці
Голованівськиго району — саме сім
десят три першокласники.
«Білосніжка» ціле літо
чекала того дня, коли до
неї, нарешті, завітають
«гноми». Щоб вона сподо
балась малюкам, турбува
лись усі жителі села.
Причепурювали диво-школу не тільки будівельни
ки, а й самі школярі, вчителі, батьки. Комсомольці
цукрового заводу навіть
після робочого . дня тут

ПРИНЦИПОВО,
ВИМОГЛИВО
Вересень
для тебе,
комсорг, місяць ударних
комсомольських
справ.
В ці дні юнаки і дівчата
області, як і всі радян
ські люди, заявляють
про свою підтримку ми
ролюбної
зовнішньої
політики нашої партії,
держави, одностайно під
гримують Заяву
Гене
рального секретаря ЦК
КПРС М. С. Горбачова по
радянському телебачен
ню. Боротьба за мир —
справа всіх і кожного,
маніфестації,
Мітинги,
збори, присвячені боротьбі за мир, пройдуть
у вересні в багатьох мо
лодіжних
колективах,
комсомольських
орга
нізаціях.

культур- Тобі,

комсорг,

треба повніше викори
стати досвід організації
соціалістичного змаган
ня, нагромаджений
у
битві за хліб. Слід як
найшвидше
завершити
підняття зябу, організо
вано включитися у зби
рання кукурудзи, цукро
вих буряків. Осінь — по
ра масових робіт на ово
чевих плантаціях. Поки
що не всі овочі дохо
дять до споживача, все
ще слабкі зв'язки «по
ле—магазин», слабо пра
цює транспорт, часом

ЩОДЕННИК
ГРУПКОМСОРГА:

Няні кожен день
блимає нас до XX з’їзду

ВЛКСМ

і

з’їзду

ХХУ

Молоді

ЛКСМ України.

трудівники, КМК

ляють про готовність гід-

но зустріти

комсомоль

ські з’їзди,

виконати

перевиконати
нинішнього
шого

і

заздання
року,

кварталу

пер-

наступ-

мого, 1937 року. Кожен

комсомолець

повинен

чітко визначитися у

пе-

редз'їздівській трудовій
вахті

Необхідно ширше роз
вивати соціалістичне зма
гання за гідну зустріч
70-річчя Великого Жовт
боротися
ня. Постійно
за підвищення продуктионості праці на кожйому робочому місці,
ефективності
виробни
цтва. А це — важливі
складові прискорення со
ціально - економічного
розвитку країни. Розви
ток руху КМК, перехід їх
на прогресивні форми
організації і оплати пра
ці — одне з першочер
гових
завдань комсо
молу.
Вересень — пора ма-

сового збирання

вересень

заяа-

пізніх

низька якість овочевої
продукції. Тут своє гост
ре слово у ліквідації цих
недоліків повинні ска
зати штаби і пости «Ком
сомольського
прожек
тора».
Перший місяць осені—

напружена пора для під
готовки ферм до зимівлі.

Треба насамперед при
пасти вдосталь кормів
для громадської худоби.
Дбайливо підготувати до
стійлового
утримання
приміщення ферм, кор
моцехи і
кормокухні.
Подбати про побут і ор
ганізацію відпочинку тва
ринників. Активну допо
могу в цьому повинна
надати колгоспникам мі
ська молодь, організу
вавши суботники і не
дільники.
Вступила з завершаль-

ний етап підготовка

до

нового навчального року
в

системі

комсомоль-

ської політосвіти і еконо
мічного навчання молоді.
Треба пробудити стій
кий інтерес до оволодін
ня марксистсько-ленін
ською теорією, зробити

навчання по-справжньо
му змістовним, корис
ним. В останню суботу
вересня традиційно про
водиться День пропа
гандиста. В цей день
треба провести в коміте
тах комсомолу зустрічі з
пропагандистами.
Почалася звітно-вибор-

Головним її змісто/л по
винен стати вимогливий
і самокритичний аналіз
ходу виконання рішень
XXVII з'їзду КПРС, кон
кретного внеску комсо
мольських організацій у
прискорення соціальноекономічного
розвитку
країни.
На
звітно-виборних
зборах слід проаналізу
вати участь кожної ком
сомольської організації
у перебудові всієї діяль
ності ВЛКСМ. У середи
ні вересня відбудеться
пленум обкому ЛКСМ
України, який розгляне
питання про завдання
комсомольських органі
зацій області, що випли
вають з рішень червне
вого (1986 р.) Пленуму
ЦК КПРС- 3 метою шир
шого залучення до обго
ворення важливого пи
тання на пленумі газета
«Молодий комунар» ор
ганізувала на своїх сто
рінках
під рубрикою
«Перебудова: твоя пози
ція» зацікавлену розмо
ву комсомольських пра
цівників, активістів, чита
чів. Яке б ти, комсорг,
виніс назріле питання на
трибуну пленуму? Яку б
уніс пропозицію? Чекає
мо листів з поміткою «на
пленум».
Звітно-виборні збори В
кожній комсомольській
організації мають про
йти в атмосфері твор
чості, по-діловому, з по
зицій критики і самокри
тики.

Володимир СУРЖКО.
м. Кіровоград».

«...Як це гак можна хо
тіти бути ткалею? Вже не
раз чула це запитання.
Мовляв, зрозуміло, КОЛІ!
хочуть
стати
лікарем,
льотчиком;
товарознап-

цем, але ткалею... Це вже
якщо нікуди не поступив,
то тоді. А я хочу бути тка
лею і тепер уже точно
знаю, що буду нею.
Якось школяркою поїхала до тітки в Іваново. Во
на і повела мене на ткаць
ку фабрику. Я була зача
рована усім тям, що поба
чила. Тоді й народилася
моя мрія».
Наталя Ф.

«Якось наприкінці де
в’ятого класу я сказав
батькам, що хочу стати
електрогазозварником і по
їхати десь на новобудови.
Ні тато, ні мама мої сло
ва всерйоз не сприйняли,
сказали, що це гра в ро
мантику. Відразу ж після
цієї розмови мама при
несла довідник для вступ
ників до середніх спеці
альних навчальних закла
дів і поклала мені на стіл.

працювали. Тепер шкільне
господарство в порядку.
Скрізь чисто, затишно.

Перший поверх нової се
редньої школи відведено
найменшеньким. У навчаль
них кабінетах рівними ря
дами стоять маленькі пар
ти, у спальних кімнатах —
такі ж ліжка. Вікна заві
шені красивими світлими
шторами, щоб під час уро
ків сонячні зайчини не за
важали школярикам.

Чекає хлопчиків та дів
чаток і ще «дна ярнємна

ната-казка. Весело див
ляться зі стіп і вітають
«гномів» персонажі різ
них українських і росій
ських казок. А ще Буратіно, Лис Микита, Лікар Айбояить і багато-багато ін
ших.
«Білосніжка» впевяЯа,
що малюки подружаться з
нею.
В. ШУНДРІНА.
Голованівський район.

Сумлінною працею примножують славу комсомолу моледі г..... .
• Онуфріїв^
сьного району. На колгоспних ланах і фермах, на підприємствах м^цеиої промис
ловості, в школах, культосвітніх закладах, державних і громадських установах —
багато де перед у змаганні ведуть комсомольці. Вони примножують подвиги минулих
поколінь, про які заклично нагадує стенд комсомольської слави, розташований у
самому центрі Онуфріївни.
Фото В. РУДЕНКА.

СХОДИНКИ САМОВРЯДУВАННЯ

2. Довести до пуття
ПО СЕКРЕТУ
ВІД УЧИШ

і

Триває передплата на

газети і журнали на 1987

рік.

Комсорг,

подбай,

щоб комсомольсько-мо
лодіжні видання перед
платив кожен юнак і дів
чина. В цьому тобі допо
можуть агентства «Союздрук», громадські роз
повсюджувачі преси. Пе
редплатна кампанія має
пройти організовано.

есія і престиж

«З дитинства мріяв бути
військовим. Але не суди
лося. Не пройшов медич
ну комісію. Я цього зовсім
не чекав і навіть не думав
про якусь іншу професію.
Пішов працювати на за
вод. Мої наміри друзі не
сприйняли всерйоз. Вирішили, що я хочу мати ро
бочий стаж, аби потім
вступити до якогось інсти
туту. Аякже, така версія
усім більше зрозуміла. Але
зараз я вирішив: буду то
карем і доведу їм, моїм
колишнім друзям, що всі
професії почесні.

БІЛОСШЖКА І... СІМДЕСЯТ ТРИ
несподіванка:
подарунок
пенсіонера Григорія ТимоГНОМИ
фійозича Дяченка. Це кім-

на кампанія □ комсомолі.

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

Про
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Сказала, що в мене ще ці
лий рік попереду, аби и
зміг вибрати для себе
щось серйозне.
Пройшов рік, а мої на
міри не змінилися. Тепер я
впевнений, що це не ди
тинство, як говорили бать
ки, і я достатньо виріс для
того, щоб будувати нові,
міста. Хіба не так?».
’
Сергій КОВАЛЕНКО.
Олександрійський район.

1

ВІД РЕДАКЦІЇ: вва
жаємо, що Володя, Натал
ка і Сергій зачепили важ
ливу тему — тему прести- ,
жу професій. Вчорашні,,
школярі, як ви помітили з
листів, впевнені у пра
вильності їхнього вибору.
В деякій мірі їх «збива
ють» батьки і друзі.
А що з цього приводу
думаєте ви, шановні чи-,
тачі?

Можливо, й не погоди
теся, дорогі колеги, але в
слабкій (подекуди прямотаки незадовільній, хоча й
записуємо в рішенні: «вва
жати задовільною») робо
ті шкільної комсомоль
ської організації часто
винні ми. Багато шкільних
комсомольських організа
цій знаходяться під зай
вою опікою. Ми не усві
домлюємо того зла, яке
заподіваємо нею. Вчимо
парадності й припискам,
відірваності слова від ді
ла. Якщо в школі сам
учень нічого не робить, а
ми за нього, .та ще й йому
приписуємо зроблене —
то виховуємо утриманця
щонайменше. Він і у до
рослому самостійному жит
ті тільки й чекатиме, хто
за нього зробить.
Знаю одну школу. Років
з десять тому на всіх нарадах
розхвалювалася
піонерська дружина: чер
воні слідопити розшукали
імена майже чотирьох со
тен загиблих. Е ось уже
кілька років — ні слова
про пошук. І ніхто не пи
тає, чому піонери стали
пасивними в такій важли
вій справі. А секрет прос
тий: була вчителька, яка
нині вийшла на пенсію.
Певно, 4й допомагали піо
нери (якщо не писали лис
тів,’ то бодай па пошту
здавали). То ж гак би й
говорити: вчителька роз
шукала з допомогою піо
нерів.
Не знаю нічого складні
шого, ніж педагогічне за
безпечення роботи учнів
ських організацій. Особ
ливо комсомольської та
піонерської. З учкомом
трохи легше. Тут школярі
в своїй учнівській (і тіль
ки) ситуації. Як учитель,
можу порадити, як клас
ний керівник покарати. Та
ще одне. Якщо в комсомол
приймуть при мені, то від
повідальність комітетни
ків послаблюється, а мені

хотілося б, щоб повністю
вони відповідали.
У школі мав відбутися
семінар директорів. На
порядок дня райвно виніс
питання про роботу учнів
ської комсомольської ор
ганізації. Доповідачем за
писано було мене. Заві
дуючий райвно був вкрай
здивований, коли я пові
домив свою точку зору,
за роботу комсомолу має
відповідати
комсомоль
ський вожак.
— Учень — директо
рам? — спростовував він
мою позицію.
— Комсомольський сек
ретар тим, хто цікавиться
роботою організації.
— Дивіться, відповіда
тимете ви.
Не злякався відпові
дальності. Запросив до се
бе Віктора Н., показав
план.
— Як гадаєш, хто має
доповідати?
— Потрібно б мені, але
ж то директори шкіл.
— Злякався?
Хто па його місці ска
зав би, що побоявся?
— Як готуватимешся?
— Зберу комітет. Кожен
напише інформацію1' про
свою роботу. На їх основі
складу доповідь. Зайду до
вас, якщо дозволите, щоб
порадитися. Одного по
боююсь.
— Чого?
— А як будуть запи
тання?
— Відповідатимеш.
Посміхнувся й пішов.
Було, як і передбачав
Віктор. Запитання теж. Не
завжди прості. Не всім міг
похвалитися секретар. Я
ж мовчав. Заговорив, коли
Віктора вже не було.
Згодом
помітив,
що
шкільний комсомол став
жвавішим і самостійнішим.
Міг би багато говорити
з приводу сказаного. На
водити приклади. Висно
вок —‘о'днн: з<Е піонерські
спраімі мають відповідати
піонери, комсомольські —
комсомольці, учнівські —
учні. Насамперед їх ви
борні органи — ради за
гонів і дружини, бюро її
комітети комсомолу, ста
рости Й учком. Повністю

відповідати! Передбачаю
реакцію декого з вчителів:
«Дуже слушна порада.
Хай все роблять самі, без
нас».
Діє в СШ № 5 м. Гай
ворона клуб «Чомучки».
Якось одержав листа від
однієї вчительки: «Напи
шіть докладніше про ваш
клуб», — просила вона.
Уже збирався
писати,
та передумав:
Хай напишуть члени
клубу. Запросив вчителів
початкових класік^Зачитав листа. Попросзг від
повісти.
Відповіді виявилися ці
кавими, по-дитячому на
ївними, але з позицій ре
альності. Лише в одному
з других класів відповіді
були всі як один. Грама
тично вивірені, калігра
фічно виконані. Сумніву
не було: вчителька про
диктувала.
Дав передрукувати дру
карці вінповіді, супрово
див їх своїм коментарем і
відіслав. А роботи зберіг.
Наступного року попросив
ще раз дати завдання. У
всіх розповіді були кра
щими, відчувалося, що на
рік подорослішали. А в
третьому (тому самому,
що «всі як один») — теїж
саме. На більше вчителька
здатна не була.
У школі маеШЕНЬ про
сування у вихоиКи роботі
по визначеній В. І. Леніним висхідній: від незнан
ня до знань, від поверхо
вих — до глибоких. Хіба
що замість «знання» під
ставити «вміння». В найшнриюму розумінні — не
лише писати, читати й т. д.,
але й жити в колектщ?!,
брати участь у його тур
ботах, сприяти тому’ щоб
життя вирувало. І в усе
підкладати плечі. Не оди
накам. а в;ім. Вцнутків
бути не може. Знайдімо
лише кожному його’йк’іг/л£а,
розкриваймо простір для
дій, розвиваймо дитячу
активність, яка має переростатн в громадянськість
у сучасному розумінні.
ЩЕЗНІМ,
кандидат
Іадагогічних наук.
м. Гайворон.
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ЛЬКА
невисокого
зросту. Густе во
лосся
коротко постри
жене. Ця зачіска, ма
ленькі карі очі і гост
ренький носик роблять її
схожою...
на їжачка.
Ступає Юлька широки
ми кроками, розмахуючи
рукою. Іншу, як прави
ло,
тримає, в кишені
штанців. Це її стиль. ВоЖюго для себе внроі строго дотримує
ться. Така собі ділова
дівчинка — підліток з
насупленими
бровами.
Намагається мати ви
гляд дорослішої, бо це
необхідно: вона — авто
ритет.
Чи знаєте ви, що такс
сонник? Якщо ні, то
Юлька пояснить,. Це та
ка книжечка, в якій за
писані сни, що найчасті
ше сняться людям. Але
не тільки. До кожного з
них пояснення — що він
означає і до чого сни
ться. Ну от, наприклад,
приснилося вам жовте
листя — чекайте новень
ких грошей, приснилася
дитина — буде якесь
диво. І тому подібне.
Отож, існує така хитра
книжечка. Хто автор —
невідомо. У книжковому
магазині її не купиш,
поштою не замовиш. ЩолЛзвда, бувало, бачила
ааііа, як у пасажирських
поїздах якісь особи хо
дили н продавали перефо.тографовані сонники,
але то все «халтура».
Дістати «справжній» сон
ник для Юльки зараз
ідея-фікс.
Коли вона
зможе розгадувати сни,
то ще більше зміцнить
свій авторитет.
Юлька дістає колоду
стареньких карт. О, то
цінні карти. Ще піхто ні
коли ними не грав. Ті
карти лише для ворожін
ня. Забігаючи наперед,
скажу, що вони й стали
причиною Юльч.чної по
пулярності.
Якось приїхала бабу

ся — татова мама. Не
просто в гості, а мирити
батьків дівчинки. Тоді
тато пішов від них до
іншої. Бабуся закликала
маму бути розсудливі
шою і чекати. А потім і
каже: «Я на картах во
рожила: повернеться він
до тебе, ось побачиш. То
в нього біс вселився». І,
щоб не бути голослів
ною. дістала з кишені ту

«Молодий комунар»
Наступного дня після
уроків залишилися май
же всі дівчата з класу.
Юлька по-діловому роз
кладала карти: «Далека
дорога, чирвова супер
ниця, печаль, листи...».
Дівчата були зачаровані.
Тільки одну з них—ста
росту класу — не вра
зив приглушений голос
ворожки.. «Дурниці все
це!» — відрубала вона

«ДАЛЕКА ДОРОГА...»
ЗА СУМНІВНИМ АВТОРИТЕТОМ
ж саму колоду карт і по
чала
розкидати. Юля
приклала вухо до дверей
і намагалася навіть не
дихати.
Бабуся пробула у них
десь із тиждень. Щодня
приходили сусідки і ма
мині знайомі з одним і
тим
же
проханням:
«Кинь, Іванівно, на кар
тах». Та недбало роз
кладала карти і «казала
правду». Юлька навіть
не підозрювала, що має
таку добру пам’ять. Ба
буся говорила загадко
вим приглушеним голо
сом: «Далека дорога,
казенний будинок, сльо
зи...». «Хм, — дивувала
ся сусідка, — наче уво
ду дивишся, Іванівно.
Тільки ось що це за да
лека дорога? А-а-а, це ж,
мабуть, у Лелеківку за
картоплею їздила. Ох і
намучилася з лантуха
ми».
Бабуся
від’їжджала
пізно увечері. Дівчина
вже ладналася лягти
спати. Ось тільки кофти
на старенької, у кишені
якої лежали ті самі кар
ти, не давала спокою. І в
зручний
момент вони
опинилися у Юльки під
подушкою.

Юлька підхопилася на
ноги і з усієї сили ляс
нула долонею по парті.
«Ти для мене більше не
існуєш!» — кричала во
на. Потім хутенько зі
брала карти: «Все, во
рожіння закінчено». Ця
сцена, як вважала Юль
ка, мала дуже ефектний
вигляд. І те, як дівчата
накинулися на ту, що
запротестувала: «Не лізь
не в своє діло!».
.
'
Невдовзі у Юльки був
день народження. Уран
ці перед початком уро
ків, вона закликала до
тиші і повідомила про
це, а потім кожному
роздала запрошення. На
маленькому аркуші па
перу
написано кілька
слів: «Запрошую на день
народження». Не дала
лише їй, Світлані, яку з
того самого дня оголоси
ла своїм ворогом.

Кіноекран вересня
НаІзостудії «Беларусь-

фільм» за сценарієм Ми
хайла Герчика кінорежи
сер Леонід Мартишок по
ставив фільм про молодь і
для
молоді — «Навчись
танцювати». Ця стрічка
піднімає одну з дуже важ
ливих сьогодні проблем —
виховання і самовихован
ня підлітків.
Досить лише перелічити
цілу низку фільмів, що
вийшли па екрани протя
гом останнього року, і ми
переконаємося в тому, як
багато
уваги
приділяє
сьогодні радянський кіне
матограф цій темі. Зга
дайте такі фільми, як
«Пацани», «Клітка для ка
нарок», «Милий, дорогий,
любий, єдиний...», «Визна
ти винним» та інші, при
свячені так званим «важ
ким» Т&лдліткам, Новий
фільм «Навчись танцюва
ти» розповідає про те, як
можуть понівечити душу
підлітка
різного
роду
пройдисвіти й хапуги.
В стрічці знімалися Олег
Скобля, Катерина Голубе
ва
Мілена Поселонова,
Олександр Продай, Олек
сій Булдаков., і' фільмі
«Навчись танцювати» та
кож побачите камерно-інстоументальний ансамбль
«Арсенал» та танцювальну
групу «Серпантин».
Ще одна нова робота
білоруських кінематогра
фістів - Ф‘Льм кіносцена
риста* Олеся Осипенка і
режисера Діамари Ниж^ковської «Тривоги пер
ших птахів». Він перено
сить
Р‘к- кол"
Білор^ звільнилася від
Н менько-фашистських заарб. иків. З л.с,в вийшли

ма додумала, Все одно
повірять. От дурні. А ко
ли на небі з'являвся то
ненький молодик, клала
до своєї кишені мідяки і
вчила дівчат: «Як потру
сиш' на молодика копій
ками в кишені, то цілий
місяць там гроші води
тимуться».
Щодо Юльки, то в неї
вони водилися. Мама
щоранку давала на обі
ди' та морозиво, а тато
«підкидав» троячку або
й червінця, щоб заслу
ДАВАЙТЕ жити доччину милість (до
ЗАМИСЛИМОСЯ сім'ї він так і не повер
нувся) .
Все було гаразд, поки
якось одна з подруг не
запитала: «А сни ти мо
жеш розгадувати?». —
Юльку застигли зненаць
ка. Сказати «не можу»,
означало визнати пораз
ку. І вона впевнено від
повіла: «Звичайно!», Тут
же її довелося вислуха
ти кілька снів. Вона
впевнено почала розтлу
мачувати, що це означа
ло. На перший раз фан
тазії ще вистачило, а от
на інші... Довелося по
Авторитет
зростав.
слатися на відсутність
Усім хотілося з нею дру
часу. Пообіцяла розпо
жити і нікому з класу не
вісти завтра. Ось тоді і
хотілося потрапити у її
настав для Юльки не
немилість, бо це означа
спокійний час. Безумов
ло посваритися з усіма.
но, що за інших обста
«Юлька скаже, як за
вин вона не кинулася б
в’яже», «ІОлька ділова:
перечитувати
науковоскаже — зробить». Тіль
популярну
літературу
ки чомусь закривали очі
про сни.
на те, як ця «ділова»
ІОлька пригнічено снує
особа завалила культма
поміж пасажирів. Руки в
сову роботу у класі, не
кишенях, шия втягнута в
виконувала жодного до
плечі. Квитка на літак
ручення. А рекоменда
не дістала і доведеться
цію в комсомол отрима
трястися в автобусі та
ла і вступила.
ку далеку путь. Коли за
кілька сотень кілометрів
З Юлькою радилися,
ділилися особистим, спо
від дому в однієї жінки
дівалися па допомогу.
можна відкупити справ
Відчуваючи «відповідаль
жнісінький сонник. Вона
ність», яку на неї покла
ще її сама не уявляє, що
дають подруги (їх з’яви
воно таке. Але їде, бо
лося дуже багато), Юль
конче потрібно підтриму
ка «удосконалювалася».
вати свій авторитет, який
Вже ворожила на блю
ось-ось розпадеться.
дечку, дзеркалі. Хтось
Вона немало знає про
розказав, а більшість са
природу сновидінь? Са

Коли хтось з учителів
брався роздавати пере
вірені зошити, ІОлька з
надто великою охотою
бралася
допомагати.
Розкладала усім акурат
но, лише Світланин по
вертала учителеві. А по
тім здивовано піднімала
брови
і протягувала:
«Тіо-ю, а я й не поміти
ла, що вона присутня».

партизани, з військових ла
заретів
повертаються в
рідні місця поранені. Серед них — 1 сержант Ка
лина (арт. Є. Меньшов),
який повернувся у рідне

село — треба було повер
тати до життя рідний кол
госп. А керував відбудо
вою зруйнованого госпо
дарства колишній коман
дир партизанського загону
Григорій Горовий (арт.
Б. Борисов). Між обома
головними героями фільму
стала Клавдія (арт. М. Кар
манова), яку до війни щи
ро кохав Калина і яка в
партизанському загоні ви
йшла заміж за Горового.
Про те, як склалися долі
цих людей надалі, ви-

дізнаєтеся,
подивившись
фільм «Тривоги перших
птахів».
На Центральній студії
дитячих і юнацьких філь
мів імені М. Горького кі

норежисери Юрій та Реш
та Григор'єви поставили
фільм «Говорить Москва»,
дія якого відбувається у
1941 році. Був останній
мирний день, коли на ста
рому московському буль
варі зустрілися вперше го
лова виконкому Любов
Борисова та танкіст капі
тан Василь Орлов, роль
якого чудово зіграв Борис
Невзоров — актор психо
логічно достовірний, лі
ричний, яскравого обдару
вання. Багатьом пам’ятні

його ролі у фільмах «Ро
сія молода», «Люди на болоті», «Наказ: перейти кор
дон», «Парашутисти» та
інших. В ролі голови виконкому знялася не менш
відома актриса Людмила
Зайцева, яка і раніше пра
цювала з режисерами Григор’євими і одержала Дер
жавну премію СРСР за
виконання ролі Марії у їх

ворогів». Стрічку постав
лено за мотивами повісті
Лілії Неменової «Повер
нення». Написали сценарій
фільму «Тиха застава» кі
нодраматург Борне Дуров
разом з авторкою повісті.
Режисер В. Паскару по
стійно розробляє у кіисматографі військово-патріо
тичну тему, а за створення
кінофільму «Велика — ма
ла війна» нагороджений
Срібною медаллю імені
О. Довженка — нагоро
дою, що присуджується
спільно Держкіно СРСР,
Союзом кінематографістів
СРСР і Головним політич
ним управлінням Радян
ської Армії і ВійськовоМорського Флоту.
Виконавці головних ро
лей у фільмі «Тиха заста
ва» А. Альошин та Ю. Тар
хова — недавні випускни
ки Державного інституту
театрального
мистецтва.
На початку 80-х років у
Федеративну
Республіку
Німеччини було направле
но радянську урядову де
легацію для переговорів з
провідними банками цієї
країни про видачу креди
тів на 10 мільярдів марок.
Кредити треба було одер
жати на вигідних для на
шої країни умовах, а по
тім на цю суму укласти
угоду із західноєвропей
ськими фірмами на по
ньому фільмі «Свята ди ставку обладнання для
тинства». Серед інших ці будівництва газопроводу
кавих і значних робіт
«Сибір — Західна Євро
актриси — образи, ство па». Важко йшли ці пере
рені нею у фільмах «А зо говори. Про них розпові
рі тут тихі», «Здрастуй і
дає новий двосерійний
прощай», «У день свята»,
фільм «Контракт століття».
«Зупинився поїзд», «Я за
В фільмі знімалися Ми
тебе відповідаю» та інших.
кола Караченцов, Володи
Епіграфом до нового
мир Гостюхіи, Олег Бори
фільму молдавського кіно сов, Валентин Гафг, Євге
режисера Василя Паскару
нія Добровольська.
«Тиха застана» могли б
стати слова одного з героїв
І. ПІДОПРИГОРА.
фільму: «Тихих застав не
На знімку: кадр з
буває, як не буває добрих фільму «Говорить Москва».

стор
ме так. Довелося начи
татись. Чи вірить сама у
«віщі» сни? Та так собі,
не задумувалася. їй це
не потрібно. То для чого
ж з такою впертістю шу
кає якийсь сонник?
ІОлька кривить губи,
висмикує руку з кишені
і махає нею десь у про
стір: «Це їм потрібно.
Якщо хочуть вірити у
якісь примирливі казоч
ки, то нехай вірять». За
була лише додати: «А та
ким, як я, це тільки па
руку». Стало якось со
ромно за тих, в чий бік
ця «ділова» особа гак
недбало махнула рукою.
Захотілося, щоб швид
ше прибув автобус. О,
чудо! Через кілька хви
лин він під'їхав. ІОлька
перекинула сумку-горбу
через плече і повагом
попрямувала до нього.
Східці автобуса подола
ла, не витягуючи рук із
кишень. І Іогодьтесь, це
не так просто. Тим більш,
коли тут, біля дверцят,
немало бажаючих пошвидше зайняти своє
місце, мами з дітьми, літ
ні люди. І все ж ІОлька
стала на східці першою.
# * *
Є серед нас ще такі
Юльки. Спробуй, читачу,
уважно поглянути на свій
колектив. Адже не ста
неш заперечувати,
що
в твоєму класі чи групі
обов'язково є якийсь лі
дер. І образливо те, що
ним часто стає хтось по
дібний до Юльки. Такий
ось індивідум будує свій
«авторитет» на брехні,
підступності, вміє грати
на почуттях, людських
слабкостях. Можливо, ти
все це бачиш, розумієш і
мовчиш. Але чому? Щоб
не потрапити в неми
лість, чи просто байду
же? Але безперечно од
не: ти і твої товариші
допомагають народжу
ватися майбутньому афе
ристові, паразитові.
3. ПШЕНИЧНА.

КЛУБ
ЗА ІНТЕРЕСАМИ
Бібліотека училища, яка
розміщена в гуртожитку
Олександрійського СПТУ
№ 33, стала своєрідним
клубом за інтересами. Ці
каво пройшли літературні
вечори, присвячені твор
чості постів В. Сосюри,
К. Симонова, Р. Га.мзатова. В читальному залі біб
ліотеки не раз організову
валися книжкові виставки
до багатьох
пам'ятних
дат.
Велику увагу приділяє
мо художній самодіяльнос
ті — як процесу спільної
творчості. Маємо фольк
лорний ансамбль «Веселі
ложкарі», який є одним з
кращих в області. Його
керівник В. М. Кумейко —
заслужений
працівник
культури УРСР.
У вересні — листопаді
плануємо музичні вечори,
присвячені творчості на
родного
артиста СРСР
Анатолія Мокренка, вико
навця народних та сучас
них пісень Михайла Сливоцького. Буде проведена
читацька конференція по
новій книзі Петра Новинова «Щастя бути бійцем».
Автор — найближчий друг
Миколи Оетровського. І
його живі спогади відтво
рюють яскравий портрет
людини, громадянина, ко
муніста;
Осмислюючи всю пашу
практику естетичного ви
ховання учнів, приходиш
до висновку: вона необхід
на, бо час висуває есте
тичну культуру як життє
ву необхідність.
К. БАШЛИКОВА,
вихователь Олександ
рійського СПТУ № 33.
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А УТ

НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ГАНДБОЛУ
<?с

Заключний день першого
туру півфіналу чемпіона
ту України з ручного м’я
ча, який проходив па спортивіїих майданчиках кіро
воградських
стадіонів
«Ікар» та «Спартак» при
ніс такі результати:
Чоловіки: Одеса—Крим
— 28:) 5, Запоріжжя —
Київ — 37:12, Київська об
ласть — Харків — 32:32.
Жінки: Тернопіль — Кі
ровоград — 23:26, Дніпро
петровськ — Одеса —
15:22.
Отже-, перше Місце
се
ред чоловічих команд посі
ла сильна команда спор
тивного клубу -Ватра» з
міста Харкова — 9 очок.
Лише в останньому матчі
з
командою
«Полум'я»
(Бровари) з Київської об
ласті харків’яни ітра-или
єдине очно. На другому
місці
команда
«Зірка»
спортивного клубу
армії
Одеси (8 очон). яка програ
ла лише переможцю.
У
трійку найсильніших уві
йшли і гравці
Київщини
(6 очон).

А тепер
про жіночий
турнір. Найбільше гляда
чів привертали матчі з
участю ваших землячок—
команди «Буревісник» із
обласного неп гру (тренер
С. Ольшсвс.ький). Вирі
шальним для них стан
матч з лідером жіночого
турніру, старожилом
фі
нальних змагань першості
республіки луцькою коман
дою «Бурейіспнк» (27:21
па користь останніх). Піс
ля гри старший тренер во
линянок. майстер спорту
В. Олепіук, високо оці
нюючії функціональну під
готовку вашої команди та
технічну майстерність лі
нійних нападаючих Вікто
рії Бодрпчепко, Любові
Короічч-вої, відзначив від
сутність міцної
задньої
лінії, дальніх кидків, ви
сокорослих травнів.

тур відбудеться наприкін
ці вересня у Львові) з
командою
«Імпулйс»
(Львів), яка зайняла най
нижче місце серед україн
ських команд у всесоюзно
му чемпіонаті.
— Виступ
кіровоград
ського «Буревісника» в пер
шому турі півфіналу рес
публіканського чемпіона
ту. — відзначив держав
ний тренер СРСР по Ук
раїні К. II. Колодяжний—
слід оцінювати високо. Поперше. команда зберігає
шанси потрапити і. першу
лігу чемпіонату СРСР. Подруге, стала найрезульта 
тивнішою по кількості за
битих м’ячів (111. на 12
більше, ніж в переможця),
у неї і країна різниця за
битих і пропущених м’ячів
(-1-19 проти
15 у воли
нянок). У списках десяти
кращих бомбардирів
чо
тири представника госпо
дарок: Чмир — 26 м’ячів,
Шнхова — 19, Коротєєва—
17, Бодрнченко—16.
По
трете, в команді є ряд
здібних молодих гандбо
лісток. -зокрема, сестри
Любов і Тетяна Л а врин іо
ни, вихованки Броварсько
го спортивного інтернату.
При належному ставленні
до тренувань Люба і Танп
можуть стати непоганими
мансі рами.
У кіровоградок тепер є
непогана спортивна база.
Новий відкритий майдан
чик на стадіоні «Спартак»,
залп факультету фізвнхованнп педінституту та ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування.
Слід працювати над по
шуком високорослих грав
ців, зміцнити задню лінію,
награвати
більш гнучкі
тактичні схеми атаки. При
постійній увазі з боку від
повідних організацій коман
ді під силу боротись за
вихід у першу лігу чем
піонату СРСР.

Зустріч з тернопільським
«Буревісником»
повинна
Сула стати для наших жі
нок перевіркою на стій
кість характеру. Фіналь
ний
свисток
приніс
перемогу кірссограднам —
26:2.3. У нас відзначились
Тетяна Шихооа — 9 м'я
чів, Тетяна Лавринюк — 5.
Ірина Чмир — 4, Любов Коротєєва і Любов Лавринюк — по 3, Ірина Кузьменко — 2 м’яча.
.

П.я перемога дозволила
міровоградкам
набрати
шість очок і посісти друге
місце в турнірній таблиці
(переможцем стали сту
дентки Луцька — 8 очок).
В н м а л ьов уютьс я
дос и г ь
зрнмі шанси успішно по
боротися за єдину путівку
в першу лігу чемпіонату
СРСР. її володар ставе
відомий після перехідної
гри переможця за сумою
двох турів півфіналу чем
піонату України
(другий

Третіми на турнірі стали
одесити. Кращий бомбар
дир
турніру — майстер
спорту міжнародного кла
су Таїсія Грушио з оде
ського «Політехніка» — 36
м’ячів.

Кіровограде ьк п й міський
комітет комсомолу та міськспорткомітст
вручили
призи кращим бомбарди
рам і голкіперам турніру.
Призи «За волю дб пере
моги» дісталися: у жінок—
команді міста Луцька, у
чоловіків — Київській об
ласті. За високу майстер
ність був відзначений пе
реможені. чоловічого тур
ніру — команда спортклу
бу "Ватра» (Харків).
В. ПЕРЕЕЕРЗЄВ,
суддя першої категорії-

ФУТБОЛ

«Зірка» — «Буковино » — 2:3
Рахунок в цій зустрічі на
30-й хвилині віднрив Лео
нід Федоров, після комбі
нації, яку розпочав
Ми
хайло Калита. На 36-й хви
лині Андрій
Кончельскіс
подвоїв рахунок, але пер
ша ж швидка контратака
гостей принесла їм успіх.
Олег Бурчак невідпорним
Ударом
віднеитав
один
м’яч.

Після перерви централь
ний нападаючий чернівчан
Юрій Шелепницький
ще
двічі змусив капітулювати
воротаря «Зірки»
Юрія
Колаковського.
Цей матч ще раз засвід
чив, що в нашій команді
не все гаразд з організа
цією гри.

С. ЕОНДАРЄВ.

10 00 — Ноішни. 10.20 —
Камерний концерт. 10 40 —
Художній фільм «Наказ: во
гонь не Відні нііати». 12.10 —
«Наспіви
І'ІДІИ'ГО крою».
А ЦТ (1 програма)
12.45 — Кіпомо*
КЬицеї’Т
8 00 — -Час». 8.40.'— Те
заїка 13 55 -- Новини 16 0о
лефільм «Повстанська істо- — Новини 16.14 — Срібний
дзвіночок 16 ЗО—Фільм-конрія*. З серія. 9 50
Мультцецт «Нова грань». Пі 55 —
фільми. 10 20 — ПОДІФИЧИИЙ
1
художника».
театр Телевнстава «Я нри- «У майстерні
17.30 — Агро
йшов,
щоб назвати твоє С Юшков
ім’я». 11 20 — Новини. 14 ЗО пром: проблеми і ПОШУКИ.
— Новини. 14.50 — «Для ра 58 00 — День :>а днем (Кіро
дянської ліодііші». Докумен воград) 18.15 — Телефільм
тальні телефільми 15 35 — «Співає. танцює, молодь».
Фільм «Сказання про Сіпну (Кіровоград). 18.30 — Акту
та» 17.05
Понині:. 17 10 альна камера. 19 00 — Чем-

— «Хо )І1і Мні: нам ять про
джерело».
Документальний
тел'-<)н:ьм 18.00 — Наука і
життя 18.45 — Сьогодні у
світі”. 19.00 — Мультфільм
10.15 -- Тверезість — норма
життя. 19.45 — Новини. 19 50
— Телефільм «Повстанська
історія». 4 серія
2100 —
«Час». 21.40 — Кубок світу
зі ’ спортивної гімнастики.
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — Пісня, романс, вальс.

А УТ
10.1 0 — Новини. 10.20 —
Доброго вам здоров'я. 10 50
— Художній телефільм -Ос
тання електричка». 11.30 —
Музичний фільм «Тема д ія
органа». 11.40 — «Шкільний
екран”. 10 клас. Українська
література. 12.10 — Концерт
ВІЛ «Лотос». В’єтнам. 12 50
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Телефільм «Рефор
ми квапить». 16 50 — Фільмконцерт «Візерунки». 17.05 —
Колектив і п’ятирічка. 17.30
— Мелодії Закарпаття-18.00
— День за днем. (Кірово
град). 18.15 — Оголошення.
(Кіровоград) 18.30 — Екран
запрошує.' (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19 30
— Атеїстичні- діалоги. 20.05
— «Ви нам Писали». Музич
на
програма. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Художній фільм «На
каз: вогонь не відкривати».
23.05 — Новини.
І

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35.
9.35 -- Природознавство. 2
кл. 8.55 — «Теоретик:'.» На
уково-популярний
фільм.
9.05.
13’25 — Французька
мова. 9.55 — Музика. М. 1.
Гліниа. 10.40. 11,40 — Осно
ви інформатики й обчислю
вальної техніки. 9 кл. 11.10
— Російська мова 12.10 —
♦Знайти себе». Теленарис.
12.40 — «Чарівні
фарби».
13.55 — «Перед вибором».
Науково-пбнуляріїий фільм.
14.15 — Гете. «Фауст». Сце
ни з трагедії. Фільм перший.
.15.10 — Новини
18 00 —
Новини. 18 15 — «...До шіст
надцяти і старші». 19.60 —
Ритмічна гімнастика. 19.30
Музичний кіоск. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Для
всіх і для кожного. 20 50 —
«Спогади про літі ». 21.60—
«Час». 21.40 — Фільм «Капі,
тав і його наречена». 22.50
Чемпіонат світу з волей
болу. Жінки. Збірна КНР —
збірна НДР. 23.20 — Новини

А ЦТ (І програма)
8 00 — «Час». 8 40 — Те
лефільм «Повстанська істо
рія». 4 серія
9 50 — Клуб
мандрівників 10.50 — Нови
ни. 14.30 — Новини 14.50Документальний Фільм. 15.00
— Фільм «Сказання про Сіяг.уиіа» 2 серія
16 35 —
Повний. 16.40—«Авто: раф».
Літе: атуріїа пШторнн.з для
-пги' .чяПш. 1!’ Ні — За ГеннеIV пуху. 18 15 — Наш сад.
18.45 - Сьогодні V світі.
19.''(І • Чемпіонат світу
з
ІІИ1ХІГ Матч-певпниі 19 05—
Світ і молодь 19 15 — Новпви 19.55 — Телефільм «По"ст.-нк ькл Історія». 5 сепія
21 '0 — «Ч;:С* 21 -10 - - Кублк світу зі спортппної гім
настики 22.10 — «Дзеркало
еневн Театральний
огляд.
23 25 — Сьогодні у світі.
23 40 — Чемпіонат світу, з
шахів. Матч-реванш’.

НАША АДРЕСА:

ррган Кировоградского

316050. МПС.

областного комитета

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Резерв» Науково-популяр
ний фільм 8.3-5. 9 35 — Сусні тьстпознасство.
Маркензм-леиіпізм — єдине певолюпійие вчення, основа
9.05.
наукового світогляду
мова.
52.40 — Німецька

10.00 — Новини 10.20 —
Художній фільм «Наказ: пе
рейти кордон». 11.50 — Гра
ють юні музиканти. 12.10 —
Програмі «Братерство». 13.ЗО
— Новини
13.45 — «Чубрик».
Вистава для дітей.
16.00 — Новини
16.10 —

Обсяг 0.5 друк ирн

5

4
о

8.00 — «Час*. 8.40 — Те
лефільм «Повстанська істо
рія». 6 серія. 9 55 — До Дня
".рацівннків нафтової і газогіїї промисловості Докумен
тальний телефільм 10.25 —
Світ І МОЛОДЬ. І 1 <’-5 - Нови
ни І-’.ЗО — Новини 14.50—
Документальні фільми 15 35
— Російська мова '6 05 —
Н< впни. 16.10 -- « Чуваські
візерунки» 16.40 — На зем
лі. в небесах і на морі. -iJA
— < Російський МУЗЄЙ-- Ф'ЯЬІ
ї ї
17.40 — Докумі
ний фільм. 18.00 — Мульт
фільм. 18.45 —- Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемнії нат сві
ту з шахів.
Матч реванш.
19.05 — П< віта
цих днів.
19 35 — Мультфільм Ні -15—
Новини. 19.50 — Телефільм
• Повстанська історія» 7 се
пія. 21.0Н — «Час». 2’40 —
Телефільм «Повстанська іс
торія» 8 серія 23 10 — Сьогодні у світі. 23.25 — Пре
м’єра фільму-концерну «Би
пам'ятаєте, маестро». 2.3 55
— Чемпіонат світу з шахів.
МатЧ-реваї'іп
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КРОСВОРД
По горизонталі: 7. Інстру
мент для розтирання фарб.
8. Ріка в Африці- 11. Аро
мат, пахощі. 12. Зовнішній
бік будівлі. 13. Справжнє
прізвище Дем’яна Бедно
го. 16. Сузір’я, в якому
міститься Південний полюс
світу. 17. Музичний лад.
18. Наголос. 21. Старовин
на зброя. 22. Бавовняна
тканина.
23.
Насичений
вуглеводень. 24- Давньосірійський бог. 29. Будівель
ний матеріал. ЗО. Роман
Ф. Купера. 31. Радянська
байдарочниця,
чемпіонка
Олімпійських ігор. 35. Семиелектродна
лампа.
37.
Сева нська
форель.
38. Автор обеліска в честь
міста-героя Киева. 39. Мі
нерал. 40. Водонепроник
ний відсік на судні-

По вертикалі:
1. П’єса
Карпенка-Карого. 2. Порт
в Японії. 3. Різновид вслинки.
4.
Двозначність.
5. Грузинський старовин
ний танець. 6. Плетиво зі
шнура. 9. Хімічний еле
мент.
10. Льотчик-носмонавт СРСР. 14. Галузь ме
дицини.
15 Літературний
прийом. 19. Образ у мистецтві. 20. Чорний
янтар.
25.
Мисливський
птах,
26.
Скандальна
витівка.
27. Отруйний газ. 28. Необмежений правитель, са
модержець. 32. Частина
торговельного
підприєм
ства. 33. Вірш О- С. Пушкі
на.
34. Частина
шпаги,
36. Розмінна монета
Гві
неї.
Склав В. МДНОЙЛЕНКО.
м. Кіссвоград.

Індекс 6J ЮЗ.

10.00 — Новини 10.20 —
Виробнича гімнастика 10 ЗО
- Молодіжна студія «Гарт».
11.10 — Фільм - концерт.
А. Днииіев. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас
Росій
ська література. 12.10 ' —
- Темп».
Телерадіопереклик
про проблеми вауково-технічного прогресу. 13 10 —
Новини.
16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16 30 — «Кур'єр», Ідеї, відкриття. винаходи юнацтва.
17.10 — Естрадні
мелодії,
17.35 — Народний депутат.
18.00 — Телефільм «Такі
прості істини» (Кір»;№<>ад).
18 15 — День за днеі<
лЛттий 1і
> воград). 18.30 — «КолЛІтнв
1 п’ятирічка».
(Кіровоград).
1 19.00 — .Актуальна камера.
’ 19.30 — «Навіщо вони себе
, обікрали». З циклу «Через
> обставини, що склалися».
> 20,15 — Тележурнал «Старт».
> 20.45 — На добраніч, діти!
' 21.00 — «Час». 21.40 — Кон, церт Прикарпатського
ан> самблю пісні і таншо «Вер> ховина». Під час перерви —
> 22-30 — Новини

А ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика 8.15—
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Музика
3 кл.
8.55 — «Досвід обслугову
вання пасажирів на річновоМУ транспорті*. 9 05. 12.40 —
Англійська мова 9.55 — «Ав
томатизація судцо-пропуску
п шлюзах». 10.05 — Учням
СОТУ. Суспільствознавство.
Мапксизм-лвнінізм — єдине
революційне вчення, основа
наукового світогляду 10.35,
11.40 —
Герої пс.сійсьмнх
билин 11.05 — Пі .'отож по
бібліотеці. 12.10 — Екран —
мчнтелю Історія 6 кл 13 10
— Р-. АстжЬ’єв По
Піцах
творів
13.55 -- З’Жрафія.
7 кл 14.25 — Релігії полі-чка Тележурнал 15 26 —
П'-вгпи
18 00 — Новини.
1Г. 20 — Документальний те.
лофільм 1-8.35 — IX літня
Срібний д :піпочоі;. 16.3я — Спантакіаля няпоШп ГРСР.
Республіканська фізі:ж ма Мє.тобол Збірна РРФСР _
тематична школа 17 00 — лбії ка УРС’Р 19 00 — Клуб
«Під першої особи»
Пись мандпіпнипіп 20 00 — Речірменник В Мухін 17 45 — ня казка 29 15 — Чемпігніат
Пісенне мереживо. 18.60 — '■’’•У З но.л.'і'бі IV
Жінки.
Вперед, орлята 18.30 — Зву Збійна СРСР — збійна КНР.
чить
старовинний росій 21 00 __ «Нас»
21 40
ський романс 19.00 — Акту <3?.паетуі). миє
альна камепа 19 30
Кі
кацо просимо»
прогі ама 20 00 —
на студія «Гант*
На добраніч, діти!
Редактор
«Час* 2! -10 — 10
«Ппогокяшг»
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26: відпо
відального -екретлря — 2-55-65: відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53 94: про■лганпн. листів і масової роботи —
2-59-82:
учнівської
молоді
моральнорстетичного виховання — 2-55-65; війгьнопо-патртотичного виховання та спор
ту. фотолабораторії — 2-53-22: оголо
шень — 4-28 96: коректорської — 3 61-83.

На VKTUiHiu ним пишне.
БК 00787.

з

д ЦТ (1 програм?)

1

м. Кіровоград,
вул. Оунвчарсьмого, 36.

hKCM Украины.

8.00 — Гімнастика 8.15 —
Документальнії'
телефільм.
8.35. 9.35 — Музика 2 кл.
9.05. 12 30 — Іспанська мо
ва. 3 0.05 — Поезія Я. Сме
лякова. 10.35. 1) 40 — Етика
і психологія сімейного жит
тя 11 ЮО — Науково-популярний фільм.. 11.10 — Наш сад.
12.05 — Екран — учителю.
<1>іаика. 7 к і. 13.00 -Ж^н.
на,
бнгатониціоиа./ЬТІ',.»,
Про багатонаціональну ра
дянську літературу 13.45 —
Фільм із субтитрами
«Ди
вак з 5 «Б» 15.10 — Нови
ні!. 18.00 — Новини 18 15—
Із скарбниці світової музич
ної культури. .’) Бетховен.
Квартет № 7 фа ма.ю.і; Ва
ріації з квартету № 5. 19 30
— «Співдружність.
г‘<лсжурнал.
20 00 — Вечірня
казка 20.15— ІК ешін 20 20
— Ритмічна гімнаегина 20.50
— «Графіка Якутії». 2100—
«Час». 21.40 — «Толстяк» на
зв’язок не вийде» 22 40 —
Новини.

8 00 — «Час» 8.40 — Те
лефільм «Повстанська істо
рія» 5 серія. 9 45 — У світ!
тварин.
10.45 — Новини
11.30 — Новини. 14 50 —
«Сільські горизонти». Доку
ментальні телефільми 15.45
— Об’єктив 16 15 — Новини.
16,20 — Розповідають наші
коресцонден ти 16,50 — На
приз клубу «Шкіряний м'яч»
Фінал всесоюзних шкільних
змагань з футболу 17.35 —
Грає 3. Шихмурзаєва (скрип
ка). 18.00 — -...До шістнад
цяти і старші» 18.45 — Сьо.
годні у світі. 19.00 — «За
словом — діло» Вирішення
кадрових і соціальних пи
тань Міністерством будівнн.
цтва підприємств нафтової і
газової промисловості СРСР
19.-10 — Новини. 19 45 —
Телефільм • Повстанська іс
торія». 6 серія. 21 00—«Час»
21 40 — Зустріч письменни
ка А. Калінінй з земляками.
22.50 — Сьогодні у світі

А УТ

4

А» ЦТ (II програма)

А ЦТ (1 програма)

А ЦТ (II програма)

34

А ЦТ (II програма)

«Молодой коммунар»

піонат
футболу:
«Каіірат»
Динамо» (Ки
їв). 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — -Час». 21 40 —
Художній фільм «Наказ: пе
рейти кордон» 23 10 — Но
вини.

ніниЕ культури.
18 5.» —
Сільська година
20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Чем
піонат
СРСР з <|іутбі.іу:
«Кйіграт» -- «Денам*.» (Ки
їв! 2-й таї м 21.(Ю -- «Час».
21.40 — ТслефІ.чьм «(> пня
Дорога до мами». 22.2(і —
Чемпіонат світу з волейболу
Жінки. -Збірна НДР — збір
на СРСР. 22.50 — Новини.
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