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СЛОВО ЧИТАЧА
*>

Григорій Іванович Булат, головний агроном кол
госпу імені Леніна Кіровоградського району, почав 
працювати за фахом ще до війни.

За самовіддану працю агронома відзначено орде
нами Жовтневої Революції, Трудового Червоного 
Прапора, двома орденами «Знак Пошани», кількома 
медалями, він має два бойові ордени. Г. І. Булат — 
член КПРС.

На прохання редакції ветеран партії і комсомолу 
Г. І. Булат ділиться своїми думками щодо роботи 
агронома в умовах перебудови.

Робота наша не з легких, оскільки хліборобський 
цех знаходиться під відкритим небом і в значній мірі 
залежить від погодиих умов. Та це почесна робота— 
плекати хліб. Про нього написано багато поетичних 
рядків. Та чи не найкраще сказав про важливість 
хліборобської праці письменник Михайло Стельмах 
у прозі. Дозволю собі процитувати:

«М* «На колосі, на звичайному і незвично дивовижно
му колосі жита і золотому пшениці — з віку у вік 
трималася людська доля. Це хлібороб у давнину,

Кому довіряємо поле?
«умуючн в убогих нивах, де так часто згасали надії, 
сказав: колос жита посивів од печалі тому, що не 
може прогодувати дітей землі; це він сіяв з руки 
зерно то навпіл зі сльозою, то навпіл з грозою; це він, 
сподіваючись на урожай, в колядках і щедрівках ба
шів за плугом у полі святих пророків і навіть самого 
бога»

Так, ми навчилися вирощувати високі врожаї. В 
цьому заслуга агрономічної науки і рядових агроно
мів. У цьому заслуга всієї держави, яка дала хлібо- 
робу мінеральні добрива і новітню техніку. Коли я 
починав працювати, то на всю МТС було чотири 
зернозбиральні комбайни, а сьогодні ми у колгоспі 
на 2082 гектари колосових маємо дванадцять потуж- 
них агрегатів.

Інколи можна почути, що молоді агрономи не такі, 
як колись були, ініціативи їм бракує, бойовитості. Не 
зовсім згодний з ним. Зішлюся на приклади з життя 
нашого колгоспу. Комсомольцем прийшов до нас 
агроном Іван Степанович Харченко. Працював агро- 
вомом-овочівником. Добре працював. Згодом його 
обрали секретарем партійного комітету колгоспу іме
ні Шевченка. Сьогодні Харченко — голова правління 
сусіднього колгоспу «Победа». А людей безініціатив
них на таку посаду не висувають.

Звичайно, донедавна, коли все було занадто регла
ментовано, коли головним було вчасно виконати вка
зівку «зверху», дехто з молодих, та й не тільки мо
лодих агрономів, втратив смак до ініціативи, пошуку. 
Це мають врахувати комсомольські комітети в своїй 

& роботі. Зараз, коли партія закликала всіх радян
ських людей взяти активну участь у перебудові, у 
прискоренні соціально-економічного розвитку країни, 
інертних людей, а тим паче спеціалістів, не повинно 
бути. На комсомольських зборах, на мою думку, вар
то частіше заслуховувати звіти молодих спеціалістів 
про їх'творчий внесок у виконання рішень XXVII 
з’їзду КПРС. Такі звіти мають підвищити активність 
спеціалістів, допоможуть виявити, де гальмується їх
ня ініціатива.

У нашому колгоспі нині широко впроваджується 
господарський розрахунок, колективний підряд. Всі 
сільськогосподарські культури вирощують вісім ме
ханізованих ланок. Якщо раніше агроном міг допус
тити факти адміністрування, то сьогодні аж ніяк 
цього не слід робити. Підрядні ланки — це самостій
ні підрозділи, які працюють на кінцевий результат. 
Бездумного командування вони не допустять. В той 
же час агроном, як технолог поля не може миритися 
з порушеннями технології, якщо це трапляється. 
І треба при необхідності втручатися, але не з нака
зовій формі а тактовно, не порушуючи самостійності 
ланки.

Головне, щоб і сам агроном, і люди були задово
лені роботою. А для цього, звісно, треба любити вем. 
лю Тоді й слідкуватимеш за новинками науки 1 тех
ніки, впроваджуватимеш Індустріальні та інтенсивні 
технології вирощування сільськогосподарських куль
тур. одним словом, дбатимеш про те, щоб примножи
ти силу землі, віддачу кожного гектара. Така моя 
думка.

Г. БУЛАТ, 
головний агроном колгоспу імені Леніна, 

Кіровоградський район,

Був і Анатолій СИВАКОВ (на знімку) колись учнем муляра. А нині □ управлін
ні «Світловодськцивільбуд» має заслужений авторитет класного будівничого, прин
ципового і надійного товариша і хорошого сім’янина. Колеги по управлінню вияви
ли йому високу довіру, обрали Анатолія кандидатом в депутати Світловодської 
міськради.

Фото Г. КОШКА.

★ «ВІТРИЛА» ПРОЩА
ЮТЬСЯ ІЗ ЦЬОГОРІЧНИ
МИ ВИПУСКНИКАМИ! 
ЧИТАЙТЕ: РОЗПОВІДІ
ПРО ПРОФЕСІЇ; ПРО
ДОВЖЕННЯ ДИСКУСІЇ 
ПРО КИШЕНЬКОВІ ГРО
ШІ УЧНІВ; ЦІКАВИНКИ 
РУБРИКИ «АРХІВАРІУС 
ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО...»; 
ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 
ГРУПИ «АКВАРІУМ» — 
2—3 СТОР.

★ ЩО ПРОПОНУЄ 
ВЛІТКУ БММТ «СУПУТ
НИК»? — 4 СТОР.

В СУБОТУ ЗРАНКУ...
ТРАВНЯ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО- 
ДІЖНИИ СУБОТНИК ПО ВПОРЯДКУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ СОЦ

КУЛЬТПОБУТУ.
Комсомольці та молодь 

селища Компановки під 
час суботника по впоряд
куванню території об’єк
тів соцкультпобуту го
ловні сили сконцентрува
ли на будівництві серед
ньої школи, яку планує
ться здати до ладу цього 
року. Перед початком су
ботника відбувся корот
кий мітинг. На ньому ви
ступив водій лісомеліора
тивної станції комсомо
лець Володимир Кален- 
чук, котрий брав участь у 
ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС. 
Він сказав: «Мені довело
ся на власні очі побачити, 
що робить атом, який 
вийшов з-під контролю 
людини. А ядерний кон
флікт був би незрівнянно 
страшнішим. Сьогодні ми 
працюватимемо на будів
ництві школи з одним ба
жанням: хай наші діти 
щасливо вчаться і живуть, 
хай їм світять мирні зорі, 
а не зоряні війни».

Активно працювала на 
суботнику бригада району 
електромереж під керів
ництвом майстра Олек
сандра Каюди, Комсо
мольці Олександр Бонда
ренко, Віктор Коломієць 
та Семен Білецький пла
нували територію шкіль
ного подвір’я. Водій рай- 
сільгоспхімії молодий ко
муніст Володимир Кирієн- 
ко замазував щілини ві
конних рам; бригаду по 
їх фарбуванню очолила 
швачка райпобуткомбіна- 
ту член бюро райкому 
комсомолу Тетяна Дроб’я- 
женко.

Учні Номпаніїесьного ве
теринарного технікуму 
працювали на впорядку
ванні території міжгоспо
дарського піонертабору 
«Колосок» та селищного 
стадіону

На суботник по впо
рядкуванню об’єктів 
соцкультпобуту в Усти- 
нівському районі ви
йшли працівники апа
рату райкому комсо
молу та комсомольці 
радгоспу «Устинів- 
ський». Інші спілчани 
були зайняті на польо
вих роботах — зараз 
саме на ланах гаряча 
пора. Та й учасники су

ботника працювали не 
тільки суто на соц
культпобут: розчища
ли виробничий об’єкт— 
критий тік радгоспу 
тощо. Комсомольці і 
молодь ударно попра
цювали і на впорядку
ванні стадіону «Усти- 
нівського». Тут встано
вили ворота, зробили 
розмітку майданчиків,

секторів, доріжок; ско
сили зайву рослин
ність, довівши траву 
до необхідних для спор
тивних змагань розмі
рів.

Серед учасників су
ботника відзначилися 
в роботі і її організації 
комсомольці радгоспу 
Аркадін Шевченко, 
Сергій Иовнк, другий 
секретар райкому ком
сомолу Юрій Швигол.

Л. БУГАЙЦОБА, 
заворг Устинівсьно- 
го райкому ЛКСМ 
України.

О. ПОКЛОНСЬКИЙ, 
кореспондент компані- 
ївської районної газети 
«Прапор Леніна».

До «Молодого комунара» постійно 
надходять листи, в яких читачі скар
жаться, що не працює невідремонто- 
вашій клуб, занедбано стадіон, заха
ращені сквер чи подвір’я тощо. Але 
при перевірці з’ясовується: для нала
годження справи не потрібно втру
чання спеціальних служб — комсо
мольцям і молоді досить проявити 
ініціативу і самим ударно попрацю
вати на об’єктах соцкультпобуту, 
зробити конкретну і корисну справу. 
Хороших прикладів в області вже е 
чимало. Обком ЛКСМУ і редакція 
газети «Молодий комунар» мають 
намір заохотити тих, хто досяг , на 
спорудженні і впорядкуванні об’єк
тів соцкультпобуту (дитсадків, шкіл, 
кафе, будників культури клубів

спортивних споруд), на благоустрої 
та озелененні території найвагоміших 
результатів. Комсомольські організа
ції одержать цінні пам’ятні призи, а 
окремі комсомольці — пільгові путів
ки бюро міжнародного молодіжного 
туризму «Супутник».

Щоб ми знали, що і скільки зроби
ли ви і комсомольська організація в 
цілому, заповніть вміщений нижче 
талон. Завірте його печаткою органі
зацій, де проводилися роботи, підпи
сом її керівника, печаткою міськко
му чи райкому ЛКСМУ підписом 
першого секретаря, виріжте талон з 
газети і надішліть за адресою: 316050, 
Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
редакція газети «Молодий комунар».

Чекаємо ваших повідомлень. Ба
жаємо успїхів!

ТАЛОН І
1. Комсомольська організація (місто районі '------ 1 - ■■ а

2. Об’єкт, ця якому відпрацьовано і скільки днів -

3. Обсяі виконаних робіт-----

4. Прізвища, імена га по батькові комсомольців і молоді які найбільше 

відзначилися а роботі - ......
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Шановні старшокласники! Цей випуск «Вітрил» ми 
складали за вашими відгуками, пропозиціями і побажан
нями. Переважна більшість листів, які зараз надходять 
до відділу шкільної та студентської молоді редакції, сто
сується однієї важливої теми — вибору професії. «Роз
кажіть, порадьте, дайте адресу» — ось слова, які є май
же у кожному листі. Та й зрозуміло, адже їх автори 
переважно восьми- і десятикласники. Тому в сьогодніш
ньому випуску «Вітрил» ми більше розповімо про про
фесії, про їх вибір.

І

СТО ДОРІГ —
ОДНА ТВОЯ

З ДАВАЛОСЯ, що цяте- 

начисто набриднути. Вкот
ре говорять з ними про 
вибір професій? То анке
ти, то бесіди, то розмови. 
Але ж ні. Якщо говорити 
на цю тему взагалі, то, 
дійсно, особливого, ба
жання немає. А от якщо 
конкретно. Як от Ірина 
Чорній. Вона почала пер
шою. Можливо, тому, що 
сидить на першій парті і 
звикла вже, що завжди 
починають з неї.

Отож, все по-порядку. 
Закінчувався останній
урок англійської мови у 
10-му класі Червоноверш- 
ської середньої •
Компаніївського 
Бувало. немало 
завдавала ця 
урок.' Більше їх 
як і інших шкільних уро
ків. Скоріше всього ця об
становка й пояснює те. що 
тема вибору професій бу
ла зараз природною. Пер
шою почала говорити Іри- 

Вона давно вже омрія- 
собі спеціальність. По

дасть документи до Кіро- 
ханізації сільського гос
подарства. Хоче стати бух-

І школи 
району, 
клопоту 

іноземна 
Останній

ОСТАННІЙ

УРОК.
А ПОТІМ?..

галтером. Повернеться пра- 
ПОТІМ. скор?щ усього, щей 
до інституту вступить, 
і* тему задала конкретні
шу - сільськогосподарські 
професії, а точніше — 
професії, які потрібні на 
селі. Відразу ж питання: а 
хто після випуску .піде 
працювати у колгосп? Ви
явилося. що вісім хлопців 
із десяти збираються .ста
ти механізаторами. Двоє 
готуються до військового 
училища. А серед ідівчат? 
Мовчать. Збираються 
думками. Але що *Ьут

Майже у кож- 
к мами доярками 

фермі пйацю-

ІІііАчрі ГЬ\ пилі ТИ ікииеіи 
у селі? Багато часу по

трібно.
У нашій розмові диву

вало і рЖувало те, що 
сільські випускники так 
по-дорослому і серйозно 
розуміють проблеми сьо
годнішнього села, кол
госпу. Певний час, — ка-
жуть вони, — говорили, 
що необхідно створювати 
умови для відпочинку мо
лоді не селі. Це так. Але 
сьогоднішня молодь — 
це завтрашні дорослі лю
ди, які будуть сгворюва-
ги свої сім'ї, трудитись о >

РОЗКАЖІТЬ ПРО ПРОФЕСІЮ1

НАШ ГОСПОДАРЮВАТИ
«Хочу бути бухгалте

ром. але не знаю, куди 
вступити, у який вуз чи 
технікум». «Бажаю стати 
фінансистом, але мало 
знаю про цю професію». 
«Що робить економіст?». 
Це лише коротенькі урив
ки з листів. Але, повірте, 
таких запитань набагато 
більше. Тому ми вирішили 
надати слово спеціалісто
ві, — начальникові відді
лу кадрів облфінуправлін- 
ня Лідії Павлівні Арма- 
шовій.

Як відомо, усі професії 
цікаві і важливі. Тож се
ред них є і спеціальності 
економіста, фінансиста, 
бухгалтера. У якій би га
лузі народного господар
ства вони не застосову
валися, головним завдан
ням лишається одне — 
знайти додаткові резерви 
збільшення виробництва 
і реалізації продукції, до
биватися зниження її со
бівартості. Працівники 
цього фаху повинні бо
ротися за економне і ра
ціональне використання 
матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів, тоб
то турбуватися про даль
ше підвищення ефектив
ності суспільного вироб
ництва і підвищення рів
ня життя радянських лю
дей.

Фінансист, економіст — 
багатогранна і цікава про
фесія. Але, щоб оволоді
ти нею, потрібно мати від
повідні знання, тобто, за
кінчити навчальний заклад.

На Україні економістів 
широкого профілю вищої 
кваліфікації готують Ки- 

тути народного господар
ства та Тернопільський 
фінансово-економічний ін-

Спеціалістів середньої 
кваліфікації готують Дні
пропетровський, Одесь
кий, Харківський, Львів
ський, Чернівецький фі
нансові технікуми.

Професію бухгалтера 
можна набути у нашому 
місті. А для цього треба 
вступити до Кіровоград
ського технікуму механі
зації сільського госпо
дарства або до коопера
тивного.

Про правила прийому в 
інститути і технікуми ви 
можете прочитати в до
відниках для вступаючих, 
а з умовами роботи мо
лодих спеціалістів вас 
ознайомлять в місцевих, 
районних або міських фі
нансових відділеннях. Там, 
до речі, можна отримати 
і направлення на на
вчання.

В останньому випуску 
«Вітрил» ми вже вказува
ли адресу училища, яке 
готує працівників зв’язку. 
Це Кіровоградське СПТУ 
№ 9. Тут ^ке готують і те
леграфістів. Але й після 
цього ще надійшли листи, 
де учні просять вказати 
ного адресу. Наприклад, 
від Олени Вячеславової з 
Бобринецького району, Ла
риси С. з Олександрів- 
ського, Сергія Пономарев
ка з Вільшанського. Това
риші, ви неуважно читаєте 
«Вітрила». Нагадуємо ад
ресу: 316013, вул. Шати- 
ла, 4. Але у деяких лис
тах просять «хоч щось»

ЗВІТУВАЛИ

я-
ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ

розповісти, щоб можна бу
ло маги більше уявлення 
про професію зв’язківця.

Не так давно до редак- 
ьії грдійшов лист від Ва
лентина Спусканюка із 
села Лебединки Голова- 
ківського району. Він пра
цює начальником відді
лення зв'язку. У свій час 
перед ним теж стояв ви
бір і він його зробив. Ось 
рядки з цього листа:

ОРЛЯТА :
У нінці травня на ба-1 

зі Олександрійського,
СПТУ № 31 відбувся об-< 
ласний фінал комсомоль
ської військово-спортив
ної гри «Орля», у якому 
взяли участь 12 команд 
загальноосвітніх шкіл 
та профтехучилищ об
ласті. Усі команди ус
пішно пройшли огляд 
строю та Пісні, змагання 
з вогневої підготовки. 
Відбулися змагання з ци
вільної оборони та ме- 
дико-санітарної підго-

спортивна комбінована

За підсумками всіх ви
дів змагань серед проф
техучилищ | місце зай- ■ 
няв загін з Гайворон- 1 
сьного СПТУ № 35. Лише ; 
на один бал відстала , 
команда Олександрій- , 
ського СПТУ № 33. хоч 1 
у більшості видів про- ' 
грами вона була пер- , 
шою. Трете місце посіла , 
команда Кіровоградсько-. 
го СПТУ н, 4.

Серед школярів одна- ■ 
нову кількість балів на- 1 
брали юнармійці Богда- ' 
нівської СШ № 1 Зна- , 
м’янсьного району і Гай- , 
воронської СШ № 1- <
Перевага була віддана ] 
першим, оскільки в біль- , 
шості видів змагань бог- , 
данівці були лідерами. і 
Третє місце посіла номан- < 
да Олександрів

У кінці 70-х років рецен
зії на концерти вітчизняно
го року, виключаючи «Ма
шину часу», що тоді набу
вала популярності, рябіли 
словами «нудота» та «сі
рість». Перша хвиля нашо
го року спала, більшість 
груп припинили існування,

кісних музичних інструмен
тів. Віолончель на той час 
цілком входила у це понят-

лод Гаккель, який перей
шов із групи «Акварелі» 
(згодом «Яблуко»),

У 1976 році «Акваріум» 
одержав приз на Таллін-

популярності групи вже не 
можна було спинити. Трі
умфальним виступом у Ле
нінградському палаці мо
лоді на концерті «Барди та 
рок-музика» почався шлях 
до офіційного визнання.

У 1982 році до складу 
«Акваріума» входить лідер-

соціально гостра, така, що 
примушує замислитися над 
своїм місцем у житті:

От каждой двори можно

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

«КУДИ ТИ ПІДЕШ,
КОЛИ ВИПАДЕ СНІГ?»

деякі просто заробляли 
гроші, а друга хвиля сама 
піднімалась. «Акваріум» 
став її верхівкою.

Борис Гребенщиков і 
займатися гітарою' чав займатися гітарою у 

1968 році. Ідея ансамблю і 
’ назва «Акваріум» виникли 
у нього разом з Анатолієм 
Гуницьким (вони вчилися у 
одній школі). Анатолій грав 
на ударних. Далі до хлоп
ців приєднався Михайло 
Васильєв — бас-гітара, а 
трохи згодом Андрій 
манов — флейта, в 
клавішні, гітара. У и. 
складі хлопці створили ро
мантичний альбом «Притчі 
графа Дифузора».

риса завжди тягнуло 
цивовижних та незвич- 
речей, зокрема, до рід-

ському рок-фестивалі 
найцікавішу програму, 
цьому ж році Гребенщиі 
видає соло-альбом під

писаний у студії
Артем Троїцький, відо

мий музикознавець, запро
сив «Акваріум» взяти участь 
у всесоюзному рок-фести
валі «Весняні ритми-80», що 
відбувся у Тбілісі. Ось що 
розповідає про цю подію 
сам Гребенщиков: «Нас 
звинуватили у тому, що ми 
грали якийсь панк-рок. Вна
слідок цього нам заборо
нили давати концерти».

Під час вимушеної перер- 
у студії був записаний 

бом». Зростання

Зу

боку дзеркаль- 
___  . Це був пер- 

більш-менш добре за- 
альбом.

гітарист Олександр Ляпін, 
а місце барабанщика зай
має Петро Трощенков. Ра
зом з відомим джазовим 
піаністом Сергієм Курьо- 
хіним випускається альбом 
«Табу», де форма тримає 
верх над змістом, а натиск 
Курьохіна на клавішних від
чувається протягом усього 
концерту.

Борис експериментував із 
фрі-джазом. Одна із газет 
писала: «Через те, що Гре
бенщиков знову не зміг 
відмовитися від свого по
тягу до музичного експери
менту і поставив замість со- 
ло-гітари альт-саксофон, 
«Акваріум» зайняв лише 
друге місце у фестивалі 
рок-клубу...».

Тематика багатьох пісень

в асфальт, 
Куда ты пойдешь, 

когда выпадет снег?
На рок-фестивалі в Литві 

1986 року «Акваріум» одер
жав Гран-прі. Кілька місяців 
тому в Октябрьському кон
цертному залі Ленінграда 
відбувся спільний виступ 
«Акваріума», що грав в аку
стичному складі, і Оркестру 
старовинної музики. Змі
нюючи один одного, звуча
ли твори Баха, Генделя, 
Альбіноні і композиції рок- 
групи «Акваріум». До речі, 
в альбомі «День срібла» 
тональність пісень, що йдуть 
одна за одною, вибудовує
ться в терцину, утворюючи 
такий ряд, як це характер
но для великого музичного 
твору на зразок концерту.

Фірма «Мелодія» випус
тила другу платівку ансамб
лю. Останній альбом аДе- 

успіх. «Акваріум» запроси
ли виступити в Канні, а та
кож не радянсько-амери
канському рок-фестивалі, 
який планується провести в 
Сполучених Штатах.

В. ШИЛО.

Ці листи надійшли до редакції майже одночас
но. Спочатку нід Галини Дмитрів, учениці Ново- 
українського СПТУ № 40, а потім від В. Кро
тенка з того ж району. Він пише: «РОЗКАЖІТЬ 
ПРО СПТУ № 40. ПРИНАЙМНІ, КОГО ВОНО 
ГОТУЄ?». Користуючись нагодою, ми вирішили 
просто-напросто помістити вищезгаданий лист 
Галини. Він і буде відповіддю В. Кротенку.

ІЗ ШКІЛЬНОГО—
В РОБІТНИЧИЙ КЛАС

Наш* середнє профе
сійно-технічне училище 
№ 40 готує механізаторів, 

дівництва, газоелектро
зварників. Традиційно що
весни колектив СПТУ про- 

освіїи. Учні, інженерно- 
педагогічні працівники бу
ли у школах району, про
водили анкетування учнів, 
виступали на батьківських 
зборах, розповідали про 
навчання, роботу і відпо
чинок учнів СПТУ-40. Від
бувся і зліт трудових 
об'єднань школярів та 
учнів шкіл району, які ви
явили бажання продовжи
ти навчання в професійно- 
технічних училищах. Пе
ред початком зльоту

Радянського Фонду ми-
ру. Випускники учили
ща розповідали про 
творче дозвілля учнів, про 
роботу гурткі^ художньої 
самодіяльності, технічно?
творчості.

В училищі проходили
конкурси 
ності.

профмайстеру

Г. ДМИТРІВ, 
член комітету комсо
молу СПТУ № 40.

м. Новоукраїнка.

«Обрав я собі профе
сію зв’язківця. Спочатку 
працював учнем операто-
ра поштового зв'язку, а 
зараз начальником віддь 
лення зв'язку. І вибір мій
не випадковий. Ще з сьо
мого класу я ходив на 
пошту, допомагав листо-
ношам розбирати корес
понденцію, 
душі мені

Припала до 
ця робота. Ко

жен день приносиш 
дість людям: кому

ра-

від рідних, кому телегра-
му про народження ону
ки. Особливо радісно вру
чати листи матерям від

цювати, коли діло до ду
ші, а поряд з тобою пра
цюють доброзичливі лю
ди. Я маю на увазі своїх 
листонош Г. С. Вдовичен
ко і Н. С. Дорошенко.

Відчуваю, що недарем
но обрав професію зв яз- 
ківця. Вона особлива, по
вірте мені. Адже допома
гає людям почути один 
одного, зрозуміти, як би 
далеко вони не знаходи
лися».

ДУМКА ЧИТАЧА

КИШЕНЬКОВІ ГРОШІ
Рядки .з Ірининого листа відра

зу ж здалися дуже знайомими: 
«...Я прошу надрукувати у вашій 
газеті статтю педагога чи ще ко
го. де б роз’яснили таким батькам, 
як моя мама, що карбованець в 
кишені нинішньої шістнадцятиліт
ньої людини — це не гроші. Во
на ж сама часто повторює: «Жит
тя таке дороге», а коли я прошу 
н неї на щось більше грошей, то 
запитує, навіщо це вони мені зна
добилися. Не так просто щоразу 
повторювати, нащо молодій лю
дині гроші...». І відразу ж прига- 
хіався лист Миколи Петленка, 
Дїкий друкувався у першому ви
пуску цьогорічних «Вітрил» за 13 
січня Називався він «Кишенькові 
гроші». Ось Кільки рядків .4 НЬО
ГО' <■ ВІІфЙ.’ЬХ^ТІОВеЛіТЬ ЯКОСЬ 
моїм батькам, що я вже дорослий 
і не повинен кожного разу клян- 
чпти у них грошей». Пригадуєте? 
Іі Схоже, то Ірина нього листа 
ж чигала. Але багато хто із вас, 
дорогі читачі, його пам’ятає, бо ж 
надсилали свої відгуки і поради 
Миколі. А сьогодні, з його дозво
лу, ми вирішили скористатися ни
ми листами і надрукувати деякі 
рядки з них. На погляд «Вітрил», 
нони будуть найкращою відповід
дю Ірині, адже ні свого прізвища, 
ні адреси дівчина не вказала. Тож 
сподіваємося, що вона буде слід

кувати за газетою і обов язково 
прочитає поради Миколі, відпо
відно, і їй. _ /

«Ти скаржишся, що твої батьки 
не забезпечують тебе кишенько
вими грошима. А чому, власне, во
ни повинні це робити? Адже ти 
сам пишеш: «...я вже дорослий». 
Якщо хочеш мати в кишені 10 кар
бованців, то зароби їх сам. Звер
нися, наприклад, на головпоштамт 
чи на іншу пошту. Там можна 
розносити телеграми або викону
вати якусь іншу роботу, що не 
потребує професійних знань.

£ Дарія І.,
’ учениця 8-го класу».

м. Кіровоград.
«Як же гак. «клянчнти у

батьків гроші*? Я і не наважуся 
попросити у своєї мами карбован
ця. Де я беру гроші? Влітку на 
канікулах працюю в колгоспі. Ми
нулого р|ку, наприклад, заробила 
62 карбованці. Від своєї роботи 
отримала задоволення, та ще м 
подяку від колгоспу. Отож і тобі. 
Миколо, раджу не гаяти часу.

В. ГАЙДУКОВА, 
учениц« 8-го класу».

с. Омельник 
Онуфріівського району.

мій онук, теж дев’ятикласник, як 
4 Микола, запропонував прочита
ти «Кишенькові гроші». Сказав: 
«Напишіть, бабусю, свою думку, 
бо багато хто із наших хлопців 
говорив, що і їхні бабусі напи
шуть». Отож я хочу сказати, що 
ті. наші хлопці, учні 8, 9. 10 кла
сів, ціле літо працюють у колгоспі. 
Заробляють гроші і господарству 
допомагають. Отож, Миколо, як
що не маєш де грошей взяти, 
приїжджай до нас влітку у кол
госп попрацювати.

Без підпису», 
с. Хмельове.
«Доводити батькам Миколи те, 

що їх син дорослий, не потрібно. 
Вони це й самі знають. Але хай і 
він зрозуміє, що гк-ке дорослий і 
клянчити гроші у^батьків сором
но. Я закінчую восьмий клас. А 
минулим літом працював у кол
госпі. Заробив грошей, більшу 
частину віддав матері, а решту за
лишив на свої потреби. Раджу так 
і Миколі.

«За свої 69 років я жодноіч 
разу не писала до газе

В. ГУРЧАКв.
с. Олено-Косогорівка,
Кіровоградськифірайон.

«Миколо! А який же ти дорос
лий, коли живеш ще на кошти 
своїх батьків? І якщо тобі мама 
чи бабуся дає карбованця, ти не 
повинен обурюватися, що мало, а 
говорити їм «спасибі». Головне 
для тебе зараз — добре закінчити 
школу, обрати професію до душі 
і потім чесно працювати. Отож то
ді і будеш уже дорослою люди-

пою, знатимеш ціну карбованцю і 
розумітимеш своїх батьків.

Н. ВОРОБЙОВА, 
ветеран Великої Вітчизня
ної війни».

м. Кіровоград.
«Хочу дати пораду Мяколї. По- 

перше, карбованець на обід, який 
тобі дає мама, це навіть забагато 
для школяра. Але якщо тобі цього 
мало, то зароби. Після занять або 
влітку можна знайти роботу.

В. ПАВЛОВИЧ, 
учениця 8-го класу».

м. Кіровоград.
«Я теж дев’ятикласниця,

Микола. Нас у мами троє, 
менша. Браги 

цювати у кол 
заробляли со 
на дрібниці, а >а одяг, взуття
і необхідне приладдя для школи. 
Отож спробуй і ти тпк нинішнім 
літом. Побачиш, як иораа^^ш 
своїх батьків.

X РАЩЕНКО».
с. Панчеве, д
Новомиргородський райок?

«Я вже не школярка, мені 22 
роки. Сама працюю, заробляю. 
Але у шкільні роки, пам’ятаю., на 
обід мені мама давила 15 копійок, 
а якщо 25 — то вже навіть в кіно 
можна було сходити. А тобі іі кар
бованця мало. То зароби собі сдм. 
Тут головне, щоб було бажання.

ОЛЬХОВСЬКА».
Долмиськмй район.



селі. Відразу ;к пнтошія; а 
хто після випуску піде 
цраціошітн у колгосп? Ви
явилося. ЩО ВІСІМ ХЛОПЦІВ 
Із десяти збираються ста
ти мехинізиторамй. двоє 
готуються ДО ВІЙСЬКОВОГО 
училища. А серед дівчат? •- 
Мовчать. -- - • 
думками. Але що Тут по- 
ясніоВати. Майже у коЖ- • 
лої з цих мами доярками 
чи на свинофермі працю
ють. Для прикладу проси
мо Любу Дячук описати 
розпорядок дня її мами. 
«Мами встає, о четвертій 

і ранку і йде на ранкове до. 
І їння. Там вона до сьомої 
І години Потім приходить 
1 додому, вцрав’дяеться по 
1 господарсі.у і на одипад- 

цять зновТ на ферму. Піс
ля чотирнадцятої години

1 хазяйнує, вдома...'». А що ж 
1 значить упоратись по гос- Ж ЧС’.ІЧ ПІ ІКІІІЦЧІІш V селі? Богато часу по- ■ трійно.

У нашій^ розмові диву- 
Івало і рахувало те, що

сільські випускники так 
по-дорослому і серйозно 
розуміють проблеми сьо
годнішнього села, кол
госпу. Певний час, — ка
жуть вони, — говорили, 
що необхідно створювати 
умови для відпочинку мо- 

I лоді на селі. Це так. Але 
сьогоднішня молодь — 
це завтрашні дорослі лю
ди, які будуть створюва
ти свої сім’ї, трудитись в 
колгоспі. І їх уже будуть 

І цікавити умови життя, 
праці. Тяжка праця у кол
госпників. Ну от наш при
клад. Хлопці ідуть

цювати
я та не 
І Хлопці
І торами.
■ вчили

І комбінаті на майстрів ма
шинного доїння, доїти 
корів доведеться вручну. 
Бо в колгоспі, виявляється, 
лише одна ферма меха
нізована. От там якраз 
і є молодь. На інші фер
ми не хочуть іти.

Говорили багато. Про те. 
що дороги потрібні, при
родний газ. Одного закли
ку «Все залежить від вас, 

" молоді» замало. І все ж. 
а які професії обрали дівча

та. їх теж 10 у класі. Двоє 
В з них збираються стати 

педагогами. У школі нема 
свого географа і біолога. 
Тож вирішили готувати 
спеціалістів із своїх. А ін- 

■ ші ким збираються стати? 
В Дещо схожі вибори — за- 
■ крійиик. швачка, в’язаль

ниця, перукар. Чому? А 
В виявляється, причиною та

кого вибору став новий 
голова Михайло Петрович 

■ Лохвіцький. Він дійсно не
давно став головою кол
госпу імені Кірова. Якось 

В прийшов на зустріч до них.
і Теж говорили про колгосп. 

■ про умови праці на селі. 
І От тоді й сказав він дів

чатам. то ось збудували 
новий комбінат побутово
го обслуговування, а пра
цювати нікому Він вас. 
мовляв, чекає. Отож і ви- 

д рішили дівчата набути та- 
В ких спеціальностей. щоб 

працювати у своєму ком
бінаті добрих послуг Зна
чить. хоч і не в колгосп, 
а все ж у своє село по- 

“ вернуться.
У Червоновершці, до 

речі, зараз стало більше 
і молоді залишатися. Мо

лоді спеціалісти не зали
шають село. За рахунок 
колгоспу для них гурто- 

I житок збудували. Та й 
В взагалі, зараз більше жит- 

I лових будинків будується. 
Знову ж, колгосп допома- 

В гає. Дорога будується. А 
1 в школі кількість учнів 

молодших класів зросла.
В Зрозуміло, про що це 
_ свідчить. Омолоджується 

село. І дійсно, у такій 
В справі одними закликами 

не зарадиш. На ферми 
дівчата поки що ие хо
чуть іти працювати.

3. КУЦЕНКО. 
Компаніївський район.

ПРО СИТУ № 40. ПРИНАЙМНІ, КОГО ВОНО 
ГОТУЄ?». Користуючись нагодою, ми вирішили 
просто-напросто помістити вищезгаданий лист 
Галини. Він і буде відповіддю В. Кротенку.

Збираються з

пра- 
в колгосп, дівча- 
хочуть. А чому? 
будуть механіза- 
А дівчатам, хоч і 

їх у навчальному

ІЗ ШКІЛЬНОГО
В РОБІТНИЧИЙ КЛАС

Наше середнє профе
сійно-технічне училище 
№ 40 готує механізаторів, 
майстрів сільського бу
дівництва, газоелектро
зварників. Традиційно що
весни колектив СПТУ про
водить місячник профтех- 
осоїіи, Учні, інжонерно- 
подагогічні працівники бу
ли у школах району, про
водили анкетування учнів, 
виступали на батьківських 
зборах, розповідали про 
навчання, роботу і відпо
чинок учнів СПТУ-40. Від
бувся і зліт трудових 
об єднань школярів та 
учнів шкіл району, які ви
явили бажання продовжи
ти навчання в професійно- 
технічних училищах. Пе
ред початком зльоту

учасники ознайомились з 
виставкою художньо-де
коративних в^обів, зроб
лених рукакмг'учнів проф
техучилища, тут же 
бувся ярмарок 
пості, 
учні 
Радянського 
РУ- 
ща 
творче дозвілля учнів, про 
роботу гурткі^ художньої 
самодіяльності, технічної 
творчості.

В училищі 
конкурси І 
ності.

ВІД- 
солідар- 

Виручені гроші 
перерахували до 

з Фонду ми- 
Випускнихи учили- 

розловідали про

І проходили 
профмайстеру

г. ДМИТРІВ, 
член комітету комсо
молу СПТУ № 40.

м. Новоукраїнка.

і

зараз начальником відді
лення зв язку. І вибір мій 
не випадковий. Ще з сьо
мого класу я ходив на 
пошту, допомагав листо
ношам розбирати корес
понденцію. Припала до 
душі мені ця робота. Ко
жен день приносиш ра
дість людям: кому листа 
від рідних, кому телегра
му про народження 
ки. Особливо радісно 
чати листи матерям 
синів-солдатів. І так 
ступово захоплення і 
йшли в дійсність.

Приємно і легко

ону- 
вру- 

від
по- 

пере-

пра-
цюоати, коли діло до ду
ші, а поряд з тобою пра
цюють доброзичливі лю
ди. Я маю на увазі своїх 
листонош Г. С. Вдовичен
ко і Н. С. Дорошенко.

Відчуваю, що недарем
но обрав професію зв'яз
ківця. Вона особлива, по
вірте мені. Адже допома
гає людям почути один 
одного, зрозуміти, як би 
далеко вони не знаходи
лися».

зу Ж здалися дуже знайомими: 
«...Я орошу надрукувати у вашій 
газеті статтю педагога чи ще ко
го. де б роз'яснили таким батькам, 
як моя мама, що карбованець в 
кишені нинішньої шістнадцятиліт
ньої людини — не не гройі. Во
на ж сама часто повторює: «Жит
тя таке дороге», а коли я прошу 
в неї на щось більше грошей, то 
запитує, навіщо це вони мені зна
добилися. Не так просто щоразу 
повторювати, нащо молодій лю
дині гроші...», І відразу ж прига
дався 
*<ий друкувався у першому ви
пуску цьогорічних «Вітрил» за ІЗ 
січня.
гропіп

лист Миколи Петленка,

Називався він «Кишенькові
Ось кілька рядків < ньо

го; «Ці гриля», ЛоисАІ ГЬ якось 
моїм батькам, що я вже дорослий 
і не повинен кожного разу клян
чити у них грошей». Пригадуєте? 
« Схоже, що Ірина нього листа 
„е читала. Але багато хто із вас, 
дорогі читачі, його пам'ятає, бо ж 
надсилали свої відгуки і поради 
Миколі. А сьогодні, з його дозво
лу, МИ вирішили скористатися ни
ми' листами і надрукувати- деякі 
рядки з них. На погляд «Вітрил», 
вони будуть найкращою відповід
дю Ірині, адже ні свого прізвища, 
ні адреси дівчина не вказала. Тож 
сподіваємося, що вона буде слід-

прочитає поради Миколі, а, від но 
нідно, і їй.

«Ти скаржишся, що твої батьки 
не забезпечують тебе кишенько
вими грошима. А чому, власне, во
ни повинні це робити? Адже ти 
сам пишеш: «...я вже дорослий». 
Якщо хочеш мати в кишені 10 кар
бованців, го зароби їх сам. Звер
нися. наприклад, на головпоштамт 
чи на іншу пошту,
розносити телеграми або викону
вати якусь іншу роботу, що ие 
потребує професійних знань.

£ Дарія І,
учеиицй 8-го клас у я.

м. Кіровоград.

Там можна

«Як же це так. «клявчити у 
батькіп гроші»? Я і не Ііаппжуся 
попросити у своєї мами карбован
ця. Де я беру гроші? Влітку на 
канікулах працюю в колгоспі. Ми
нулого рглку, наприклад, заробила 
62 карбованці. Від своєї роботи 
отримала задоволення, та ще й 
подяку від колгоспу. Отож і тобі, 
Миколо, раджу не гаяти часу.

В. ГАЙДУКОВА, 
учениця 8-го класу».

с. Омельник
Онуфріївського району.

«За свої 69 років я жодного 
разу не писала до газети. А оце

шуть». Отож я хочу сказати, що 
ті, наші хлопці, учні 8, 9, 10 кла
сів. ціле літо Працюють у колгоспі. 
Заробляю і ь гроші і господарству 
допомагають. Отож, Миколо, як
що не маєш де грошей взяти, 
приїжджай до нас влітку у ком
госп попрацювати.

Без підпису»,
с. Хмельове.

«Доводити батькам Миколи те, 
що їх син дорослий, не потрібно. 
Вони це й самі знають. Але хай і 
він зрозуміє, що дорослий і 
клянчити гроші у батьків сором
но. Я закінчую восьмий клас. А 
минулим літом 
госпі. Заробив грошей, 
частину віддав матері, а решту за- ліпііив на свої поіреби. Раджу так 

Миколі.

працював у кол- 
більшу

«Хочу дати пораду Миколі. По- 
перше, кербонанепь на обід, який 
тобі дає мама, не навіть забагато 
для школяра. Але якщо тобі цього 
мало, то зароби. Після занять або 
влітку можна знайти роботу.

В. ПАВЛОВИЧ, 
учениця 8-го класу».

м. Кіровоград.

«Я теж дев'ятикласниця, як і 
Микола. Нас у мами троє, я най
менша. Браги у свій час, як і я 
зараз, на літні канікули йшли пра
цювати у колгосп. Ми за цілфіто ) 
заробляли собі грошей не тільки . 
на дрібниці, але й на одяг, взуття В 
і необхідне приладдя для школи. В
Отож спробуй і ги так нинішнім І 
ЛПОИ. ПоОвЧИШ, Я«. иорлцц-« > 
своїх батьків. и

Т. РАЩЕИКО». І 
с. Паичеее, л
Новомиргородський райок?
«Я вже не школярка, мені 22 |

роки. Сама працюю, заробляю. - 
Але у шкільні роки, пам’ятаю.^ на І 
обід мені мама давала 15 копійок, 
а якщо 25 — то вже навіть в кіно І 
можна було сходити. А тобі й кар- д 
бованця мало. То зароби собі сдм. « 
Тут головне, щоб було бажання.

ОЛЬХОВСЬКА».
Долинський район.

і
В. ГУРМАН».

с. Олено-Косогорівна, 
Кіровоградськифрайон. 
«Миколо! А який же ти 

лий, коли живеш ще на 
своїх батьків? І якщо тобі 
чи бабуся дає карбованця, 
повинен обурюватися, що мало, а 
говорити їм «спасибі». Головне 
для тебе зараз — добре закінчити 
школу, обрати професію до душі 
і потім чесно працювати. Отож то
ді і будеш уже дорослою люди-

дорос- 
кошти 

мама 
ти не

ав- 
на-

треба 
на- 
Ще 
лі- 
до

Київський та 
університети: 

вул. 
64 і

для

ВІЛЬНА ТЕМА

Гайворонський район.

окрасою 
відчуваю 
довкола.

яка зай-
і примо-

Східний ВИСЛІВ 
дить, що розумні 
вчаться для того, 
знати, 
їх знали.

А «Дурнів не сіють і не 
жнуть, вони самі ростуть».

твер- 
ЛЮДИ 

щоб 
нікчемні — щоб

Випускний твір. Він різко відмінний від усіх тих, 
що були написані протягом шкільних років. Адже 
останній. 1 хочеться бути в ньому не просто відвертим 
із самим собою. — хочеться бути дорослим, самостій
ним. показати, як навчився мислити і до чого гото
вий у цьому житті. Тому н вважається найважчою 
вільна тема.

«Старовинна мудрість говорить, що людина — тво
рець свого щастя. Справжнє щастя — це, передусім, 
вміння самовіддано трудитися, віддавати всі свої си
ли. знання на благо Батьківщини, своє душевне теп
ло. полум'я свого серця служінню людям. Щастя лю
дини в прані. Тільки праця — вільна, творча може 
зробити людину дійсно прекрасною і щасливою.

...Скоро ми закінчимо школу і перед нами розки
нуться сотні доріг, але треба вибрати ту. яка приведе 
до улюбленої професії. Бо тільки людина, 
мається своєю справою, не відчуває втоми 
сить найбільшу користь суспільству.

Я радію, іцо праця моїх батьків стала 
землі, на добро, на радість людям. Я теж 
себе причетною до всього, що відбувається

Сідаю за парту і відразу задумуюсь, чиї руки зро
били її. Проймаюсь вдячністю до тих, хто збудував 
школи, з вікон яких видно засніжені вершини Кавка
зу, чи вогні в тайзі: хто збудував криголам, що бо
рознить океанські простори.

Скільки хороших, теплих слів написано про пра
цю!..».

«Немає зараз важливішої проблеми, ніж проблема 
.миру. Бо тільки під світлим небом можна жити, тво
рити, будувати.

Трагедія Великої Вітчизняної війни не повинна по
вторитись. Нова війна, плани якої виношують імпе
ріалісти, не йде ні в які порівняння з минулими. ГІі- 

мир у наш час — значить убити людство, 
в атомній пожежі цивілізацію. Такого до

не можна.

і всі чесні люди землі, хочу, щоб був мир.

дірватн 
спалити 
пустити

Я, як 
Щоб наш планета потопала в зелені садів, щЪб було 
чути дитячий сміх, щоб наступні покоління забули 
слово «війна». Щоб очі закоханих дивилися на мирне 
зоряне небо, і щоб їм співав соловей в гаю. Я звер
таюсь до імперіалістів:

— Зупиніться! Не знищуйте наші мрії і планиі 
Невже ви хочете, щоб і ваші діти загинули в полум'ї 
ядерної війни?..».

Ці рядки із творів Олени Сащук та Наталки Пет
рик — випускниць Червоненської восьмирічної шко
ли Гайворонського району. У ці дні вони, як і їхні 
однокласники, як і тисячі випускників, стоять па по
розі самостійного життя. Яким воно буде? ІП.е нікому 
не відомо Але, головне, щоб було воно мирним, щоб 
праця була до душі, а небо чистим. 1 — щоб ніяких 
загроз. Це не повинно бути мрією. Це повинно бути 
реальністю!

На знімку: твір уже майже готовий, а все ж... 
О. САЩУК та Н. ПЕТРИК під час екзамену.

Фото В. ГРИБА.

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»
Дорогі старшокласники, 

консультпункт продовжує 
свою роботу. Але перш 
за все хочеться наголоси
ти: будьте уважними! Чи
тайте, слідкуйте, які ад
реси він дає. Адже часто 
трапляється, що після на
друкування, наприклад, 
адреси СПТУ № 14, яке 
готує закрійників, шва
чок, ви знову запитуєте, 
де можна набути цих про 
фесій. Тому нагадуємо, 
про які професії вже пи
салось у нинішньому ро
ці. У випуску «Вітрил» 
№ 1 за 13 січня писалось 
про професії в’язальниці, 
майстра по ремонту теле- 
і радіоапаратури, гориста, 
модельєра - конструктора. 
У випуску № 2 за 17 лю
того подавалися адреси 
навчальних закладів, де 
можна набути професії 
квітникаря - декоратора, 
швачки, касира-контроле- 
ра. художника і, у випуску 
№ 3 за 31 березня — 
кондитера, бібліотекаря, 
працівника зв’язку, а та
кож адресу училища, що 
готує працівників для ра
діозаводу. Повторюватися 
не будемо, адже 
давати адреси нових 
вчальних закладів, 
одне побажання: не 
куйтесь звертатися 
довідників, які існують 
спеціально для тих, хто 
збирається вступати

вищих чи середніх спе
ціальних закладів. Бо час
то вн просите написати не 
лише адресу, але й про 
умови прийому, вступні 
іспити. Усе це подається 
у довідниках, а вони є у 
будь-якій бібліотеці.

Листів зараз надходить 
дуже багато. У деяких з 
них прохання повторю
ються, тому не будемо 
вказувати прізвищ їх 
торів, а лише адреси 
вчальних закладів.

Отже, працівників
залізничного транспорту— 
помічників машиністів, 
провідників готує Знам'ян- 
ське СПТУ № 12. Його 
адреса: 317060, м. Зна
м'янка, вул. Р. Люксем
бург, 7.

Журналістів на Україні 
готують 
Львівський 
252601, м. Київ-17, 
Володнмирська, і 
290602, м. Львів, вул. Уні
верситетська, 1. Додамо, 
іцо разом з документами 
у приймальну комісію тре
ба подавати свої друкова
ні роботи. Тому, хто ба
жає вступити на факуль
тет журналістики, треба 
дописувати до газет, спів
робітничати зі своїми ра
йонними чн обласними ре
дакціями.

Є й такі запитання: «Яке 
училище можна закінчити,

МАЛЕНЬКІ СЕКРЕТИ

А «Вік живи—вік учмсьі 
І ти нарешті досягнеш то
го, що, подібно до муд
реця, матимеш право ска
зати, що нічого не знаєш». 
— говорив Козьма Прут
ков.

щоб стати співачкою, 
Алла Пугачова?». Важко 
тут відповісти, яке ж са- 

але хормейстерів, хо- 
готує Олек- 

культосвітнє 
Його адреса: 

Олександрія,м.

ме, 
реографів 
сандрійське 
училище.
317900,
вул. Діброви, 47.

Перукарем можна ста
ти, закінчивши Кірово
градське СПТУ № 14 (на 
базі середньої школи). 
Його адреса: 316050, м. Кі
ровоград, вул. Гоголя, 79.

Продавців готує СПТУ 
№ 15 (на базі 8-ми і 10-ти 
класів). Адреса: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Гого
ля, 125.

Косметологів готують на 
курсах при косметичних 
кабінетах, інститутах, лі
карнях у м. Києві, Москві. 
Але приймають лише за 
направленнями обласного 
відділу охорони здоров’я 
і з медичною освітою.

Багато хто цікавиться 
морехідними училищами. В 
Одесі їх є три, але після 
8-го класу можна вступи
ти лише до Одеського мо- 
рехідного училища техніч
ного флоту. Адреса: 
270014, м. Одеса, вул. Ен
гельса, 40.

Вихователів готує Олек
сандрійське педагогічне 
училище. Адреса: 317900, 
м. Олександрія, вул. Діб
рови, 25.

Казку про колобка знає
те? Отож якось я і попро
сила свою бабусю: «Спе
чи мені колобок». Бабуся 
засміялася: «Той колобок, 
що у казці — це звичай
нісінька вертута». І бабу
ся спекла мені тоді смач
ну вертуту. А зробила її 
так. Замісила звичайні
сіньке тісто, зробила з 
нього тонкий корж, а по
тім змазала його олією і 
потрусила цукром. Цей 
корж обережно скрутила 
як рулет і зробила з ньо
го бублика, зліпивши кін
ці. Цей рулет-бублик роз
плескала і поклала на га
рячу сковороду, змазану 
олією. Пеклась вертута 
довгенько, бо на дуже по
вільному вогні. Але ж яка 
запашна була! Не дарма 
того казкового 
всім хотілося : 
спробуйте і собі 
А може 
рецепт 
літься.

с.
м. Знам'янка.

колобка 
з'їсти. Ось 

спекти. ■ 
хтось знає інший 
колобка? Поді-

ПРУДЧИШИНА.

Так споконвіків виправдо
вуються розумні — гово
рить народна мудрість.

Д Відомий історик Ва
силь Ключевський дотепно 
зауважив: «Хто дуже лю
бить себе, того не люб
лять інші, тому що з де
лікатності не хочуть бути 
його суперниками».

Д У Льва Толстого є муд
рий вислів: «Чим більше 
хочеться говорити, 
більша небезпека, 
скажеш дурницю».

Д Карел Чапек небезпід
ставно посміхався: «Уявіть 
собі, яка була б тиша, як
би люди говорили тільки

тим
що

те, що знають».
Д Олександр Дюма час

то переривав роботу над 
черговим романом, щоб 
записати хоча б пару ряд
ків до своєї книги... з ку
лінарії...

А Бальзак на доказ пова
ги до геніальних людей 
знімав капелюха, коли го
ворив... про себе.

Д Один забобонний чо
ловік 
своєму 
ввійде 
не».

— А
пер увійдеш у 
запитав його Діоген.

зробив 
домі: 
сюди

як же

напис на 
«Нехай не 
ніщо пога-

ти сам те- 
свій дім?—
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▲ ЦТ (і програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Телефільм
«Дікамайка». 2 серія. 9.15— 
Автомобільний спорт. Між
народні змагання. 9.45 —
Новини. 16.00 — Новини. 
16.15 — Мамина школа. 16.45 
— Фільм «Дума про Ковпа
ки». «Карпати. Карпати...». 
Фільм 3. Частина 2. 17.55 — 
Новини. 18.00 — Наука і 
життя Перебудова у вищій 
школі. Інженер у сучасному 
світі. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Мультфільм. 
19.15 — ІІушкінська тема в 
російській лаковій мініатю- 
^і. 19.35 — Новини. 19.40 — 

окументальний фільм. 21.00 
— «Час». 21.40 — Кіноафі
ша. 22.25 — Сьогодні у сві
ті. 22.40 
кестр». 
СРСР Ю
А УТ

10.00 — Новини. 
Концерт скрипкової 
10.45 — Новини кіноекрана. 
12.00 — Доброго вам здо
ров’я. 12.30 — Народні та
ланти Вокальний ансамбль 
Одеського заводу «Центро- 
ЛІт». 13.10 — Новини. 13.25 
— Інтерклуб. 14.25 — Кон
церт дитячої художньої са
модіяльності. 16.30 — Нови
ни. 16.40 — «Казка про по
па та наймита його Балду». 
Лялькова вистава. 17.30 — 
Державне приймання про
дукції; курс — якість. Ви- 
робниче об'єднання «Запо- 
ріжтрансформатор». 18.00— 
Екран молодих. Созонівська 
середня школа Кіровоград
ського району. (Кіровоград). 
18.30 — Актуальна камера. 
10.00 — Кубок Федерації
«футболу СРСР - Шахтар» — 
«Динамо» (Київ). (Донецьк). 
Під час перерви — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.45— 
На добраніч літи! 21.00 —
«Час» 21.40 — Р- Габічвад- 
зе. «Медея*. Вистава Львів
ського театру опери та ба- 
лету. 23.00 — «Актуальна ка
мера-». Вечірній випуск.
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний фільм. 8.35 
— Будильник. 9.05 — Росій
ська мова. 9.35 — О. Поріи 
♦Зустрічна смуга». Теле- 
фільм-вистава. 11.15 —
Французька мова. 11.45 —
Фільм — дітям «Казка про 
Зоряного хлопчика». 1 се
рія. 12.50 — Фільм-концерт 
♦ Образ танцю» 13.20 — Про
грама Магаданської студії 
телебачення. 14.20 — Нови
ни. 18.00 — Новини 18.15 — 
«..До шістнадцяти і стар
ші» 19.00 — Ритмічна гім
настика. 19.30 — Музичний 
кіоск. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — «Радянський
спорт». Кіножурнал 20.25 — 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор
чості «Веселка». «Чарівні 
наспіви». (Монголія). 21.00— 
«Час». 21.40 — Фільм «За
грава пап Дравою». 1 серія. 
22.45 — Новини. 22.55 — Ве
логонка «Дружба» Переда
ча з Фінляндії.

— «Диригент і ор- 
Народний 
Домаркас.

артист

10.15 — 
музики.

пне. 17.10 — Фільм-концерт 
«Музичні середи». М. Рим- 
ський-Корсаков. 17.30 —
«Агропром; проблеми і по
шуки». Самостійність госпо
дарювання. 18.00 — Теле
фільм «Не зачиняйте ваші 
двері». 18.30 — Танцює за
служена артистка УРСР 
Н. Стоян. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — До 70-річ- 
чя Великого Жовтня. «Кіно 
знайоме і незнайоме». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —
♦Час». 21.40 — Художній
фільм із субтитрами. 
Гранатових островах».
— Актуальна камера, 
мірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
«Є такий хор». Фільм-кон
церт. 8.40 — Роби з нами, 
роби як ми, роби краще за 
нас. 9.40 — Документальний 
телефільм. 10.05 — Фільм 
«Заграва над Дравою». 2 се
рія. 11.10 — Німецька мова. 
11.40 — Фільм — дітям.
«Казка про Зоряного хлоп
чика» 2 серія. 12.45 — На
уково-популярний фільм 
«Промислові роботи і робо- 
тотехнічні комплекси». 13.15
— Сільська година. 14.15 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Документальний те
лефільм. 18.30 — Баскетбол. 
Чемпіонат Європи. Чоловіки. 
Збірна Іспанії — збірна 
Франції. 19.10 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Р. Вагнер. Симфоніч
ні фрагменти опер. 20.00— 
Вечірня казка. 20.15 — Лю
дина і закон. 20.45 — Жива 
пісня. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Заграва над Дра
вою». 2 серія. 22.45 — Вело
гонка «Дружба». Передача з 
Фінляндії. 23.00 — Новини.

♦І в кожній нотці відіб'ється 
небо...». 8.45 — Мультфільм. 
9.05 — «Спортивна арена». 
Документальні фільми. 9.30 
— Людина. Земля. Всесвіт. 
10.00 — Фільм «Заграва над 
Дравою». 2 серія. 11.05 —-
Іспанська мова. 11.35 — 
Фільм «Освідчення в кохан
ні». і і 2 серії. 13.40 — На
уково-популярний фільм «Ян

А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Телефільм 
«Фламінго приносить щас
тя». 9.15 — Світ і молодь.

Новини. 16.00 — Но- 
16.10 — «У Згоді з 

Документальні 
16.40 — Новини.

Фільм «Біле ікло». 
Агропрдм: сьогодні 

Сьогодні

9.50 - 
вини, 
природою», 
фільми.

. 16.45 -
18.15 - . .
і завтра. 18.45
у світі. 19.00 — Народні ме
лодії. 19.15 — "
Близький Схід;
бувапь. Ведучий 
ний оглядач
Му.чюков. 20.45 — Виступ 
оркестру симфонічної і ест
радної музики ЦТ і ВР. 21.00 
— «Час». 21.40 — Телефільм 
«Відпустка у вересні». 1 12

♦Резонанс», 
час випро- 
— політнч- 

Ф. Сейфуль-

▲ ЦТ (1 ирш рама)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Документаль
ний телефільм. 8.55 — Фе
дір Абрамов 10.05 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10 — 
«Чого і чому». Передача для 
дітей. 16.40 — «Союз науки 
і праці». Документальні філь
ми. 17.20 — Новини. 17.25— 
Концерт радянської пісні.
17.40 — «Високий гість ко
ролівства Тонга в Радян
ському Союзі». Документаль
ний фільм. 18.00 — Грає 
квінтет «Концертино». 18.15
— Питання теорії. Суспіль
ні науки і нове мислення. 
18.45 — Сьогодні У світі. 
19.00 — Мультфільм. 19.10
— Світ і молодь. 19.45 — 
Новини. 19.50 — О. Пушкін. 
«Повісті Бєлкіиа». «Постріл» 
Телевиетава. 21.00 — «Час».
21.40 — Концерт. 22.00 —
Футбол. ЕГідбірковнй матч 
чемпіонату Європи Збірна 
Норвегії — збірна СРСР. Під 
час перерви — 22.45 — Сьо
годні у світі. 23.50 — Бас
кетбол. Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. Збірна Югославії
— збірна СРСР
А УТ

10.00 —
Б. Барток. __ „...................
фонічного оркестру. 10.55— 
Фільм «Мужики». 12.25 —
Час рішень - час дій. «Що 
заважає впровадженню но
вих технологій?» 13.05 —
Новини. 13.20 — «Театр і 
час» Театральні молодіжні 
студії. (Одеса) 16.30 — Но- 
вини. 16.40 — Народна твор
чість. Петриківський роз-

Новини. 10.15 — 
Концерт для сим-

ОТКСМ Украины.

А ЦТ (І програма)

«На
23.10

Ве-

о 
<-

16 40 — Для школярів. «Ва
ріант». 17.10 — Сьогодні— 
Всесвітній день охорони на* 
вколпшнього середовища. 
Кінопрограма. «Там. де Вол
га сріблиться». «Любі мої 
земляки». 18.00 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.10 — 
Танцює «Конвалія». (Кірово- 
град). * "
камера.
20.10 - 
дожника»

19.00 — Актуальна
19.50 — Дивосвіт. 

«В майстерні ху- 
м«,,...«..».». Заслужений ар
хітектор УРСР Є. Більський 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 —• В 
концертних залах України. 
Виступає гуцульський ан- 
самбль пісні 1 танцю. 22.30
— Актуальна камера. Ве
чірній випуск
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Науково-популярний Фільм 
«Світло наших вікон». 8.45
— Мамина школа. 9.16 —
Букет танців. 9.45 — Корот
кометражний телефільм для

Ве-

18.15 — «Співдружність» Тщ 
лежурнал. 18.45 — Спідвей. 
Чемпіонат світу, 19,15 —1 
Реклама. 19.20 — Баскетбол’ 
Чемпіонат Європи. Чоловіки" 
Збірна Югославії — збірна 
Греції. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Для всіх і для 
кожного. Телеконкурс мод* 
ното одягу. 20.45 — Доку, 
ментальний телефільм. 21.00 
— «Час». 21.40 — Науково- 
популярний фільм «Не зрад, 
жу Херсонеса». 21.50 — Бас
кетбол. Чемпіонат Європи, 
Чоловіки. Збірна Греції —; 
збірна Іспанії. 22.40 — Бокс. 
Чемпіонат Європи. Півфінал, 
23.40 — Велогонка «Друж-’ 
ба». Передача з Фінляндії. 
00.10 — Новини

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<-♦♦♦♦♦ МАРШРУТАМИ «СУПУТНИКА» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.

Вже 26 років діє в Кіровограді БММТ «Супут
ник» обкому комсомолу. Його завдання — органі
зація туристичних поїздок по нашій країні й за ру
біж. Та, як засвідчили вибіркові опитування моло
діжних колективів, про першу з функцій «Супутни
ка» знають далеко не всі молоді люди області.

Про не та про ряд інших питань, пов'язаних з ді
яльністю бюро міжнародного молодіжного туризму 
в період перебудови, повів мову кореспондент «Мо
лодого комунара», зустрівшись з головою БММТ 
«Супутник» обкому комсомолу Сергієм ЛУШНИ
КОВ ИМ.

ленню молоді в зонах від- 
починку, але й ознайом
ленню з культурними та 
історичними багатствами 
рідного краю. Школярів 
області ми могли б на 
маршрутах вихідного дня 
ознайомлювати і з комп'ю
терними класами, які ді
ють у вузах обласного 
центру.

КОР.: Що ж заважає вже

«ІПОСТДСІ» ^ ПРИЗМІ

7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — О. Пушкін. 
♦ Повісті Бєлкіиа». «Постріл». 
Телёвистава. 9.15 — «Хай 
завжди буде сонце». Кон
церт за участю дитячих ху
дожніх колективів Білову
сії. 10.00 — Новини. 16.00 — 
Новини. 16.15 — Перебудо
ва: досвід і проблеми. 16.50
— «Народна Республіка Бе
нін» 
«--До 
ші». 
бесіди 
18.45 
18.55 
пат Європи 
па СРСР — 
19.40 — Довшій. 19.50 —
Телефільм «Фламінго при
носить щастя». 21.00 —
«Час», 21.40 — Зустріч у 
Концертній студії Останкіно 
з реістором Полтавського 
педагогічного інституту іме
ні В. ■■
23.10 
23.25 
пісні
Д УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
«Перлини душі народної». 
11,20 — «Темп». Телерадіо- 
переіслнк з проблем науко
во-технічного прогресу. 12.20
— Документальний фільм
«Па-де-де під артобстрілом». 
12.50 — Концерт ансамблю 
пісні І танцю Балтійського 
флоту. 13.40 — Новини.
13 55 — «Екран пошани Ук
раїнського телебачення». 
Вчений-селекціонер Воро
шиловграде ької дослідної 
сільськогосподарської стан
ції А. М. Шевченко. 16.30- 
Новини. 16 40 — Колектив і 
п'ятирічка. Львівський за
вод фрезерних верстатів.
17.10 — Музичні барви.
17.35 — «Від виборів дови
борів Депутатські турботи 
про благоустрій 18.00 —
«Покликання». Роздуми про 
професію. 18.30 — Співає І 
танцює молодість. (Кірово
град па Республіканське те
лебачення) 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Тве-
Кезість — норма життя.
Іультфільм для дорослих. 

«Останній привіт марсіан». 
19.45 — «Автограф». Заслу
жений артист УРСР Г. Гар
куша. 20.45 — На добраніч, 
літи! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Молодіжна студія «Гарт». 
23.10 — Актуальна камера 
Вечірній випуск
А ЦТ (її програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—

Кіноварне. 17.15 —
шістнадцяти і стар- 

18.00 — Філософські 
Філософія і життя. 
Сьогодні у світі. 
Баскетбол. Чемпіо- 

Чоловіки. Збір- 
збірна Франції. 

Новини.

Коро ленка І.
— Сьогодні
— Конкурс 
євробачення

Зазюиом. 
у світі, 

естрадної

КОР.: Сергію, наскільки 
мені відомо, торік праців
ники бюро проводили ан
кетування серед молоді 
обласного центру на знан
ня історії рідного краю. 
Що воно засвідчило?

С. ЛУШНИКОВ: Анке
тування дало нам немало 
інформації для роздумів, 
підказало й шляхи даль
шого розвитку туризму в 
нашій області. Звичайно, 
нас трохи засмутило, що 
37 процентів з опитаних 
мешканців студентських та 
робітничих гуртожитків 
ніколи не бували в му
зеях, а дати заснування 
нашого міста не знали 47 
процентів. Звідси можна 

; зробити висновок, що чи- 
; мало молодих людей "" 
: шлеться поза увагою 
! іїюго бюро.
■ КОР.: Певно, цю думку 

підтвердить розповідь про 
напрями і форми роботи 
«Супутника».

С. ЛУШНИКОВ: Я вже
■ говорив, що про наше бю

ро знають як про органі-
■ зацію, то забезпечує за-
■ рубіжні поїздки комсо-
■ мольців. Ми приймаємо 
; також групи з-за кордону,

зокрема, з Болгарії. На
правляємо молодь по вну- 

: трісоюзних маршрутах у 
складі туристичних груп. 
Для прикладу назву такі 
маршрути, як Кіровоград

• — Київ, Кіровоград —
■ Кишинів... Мало хто з мо- 
; лодих людей знає, що ці- 
; лорічно ми маємо можли- 
; вість направити бажаю- 
: чих у молодіжні турне- 
: тичиі центри, які зиахо- 
; дяться в різних куточках 
; нашої країни і рівень об- 
; слуговування у яких від- 
; повідає міжнародним 
: стандартам. В таких цент- 
; рах, як правило, хороша 
; спортивна база, плаваль- 
! пі басейни, цікава куль- 
; туриа програма... Прнй-

ли
на-

маючи у себе в Кірово
граді гостей з інших об
ластей і республік СРСР, 
ми за триденною програ
мою організовуємо для 
них екскурсії на хутір 
Надія, до музеїв М. Я. 
Кропнвпнцького в облас
ному центрі, В. О. Су- 
хомлинського в Павлиші 
биуфрітвського району, у 
«Веселі Боковеиькп». 1 от 
що цікаво: хоча ці марш
рути викликають у на
ших гостей інтерес, самих 
молодих кіровоградців на 
внутріобласних маршру
тах побачиш нечасто.

КОР.: Зараз ви працюєте 
над виконанням постанови 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР ВЦРПС та ЦК 
ВЛКСМ, яка накреслює 
напрями розвитну туризму 
до 2000 року...

С. ЛУШНИКОВ: В по
станові сказано, що жит
тя змушує краще зважу
вати можливості нашого 
туризму, забезпечити зро
стання його ролі у вихо
ванні підростаючого поко
ління па патріотичних тра
диціях народу. Пдсться 
також про примноження 
форм нашої діяльності. 
Так, у роботі нашого бю
ро ніші не використовує
ться для організації вод
них маршрутів річковий 
транспорт. У наступному 
році плануємо ввести та
кий маршрут (орієнтовно: 
Кіровоград — Павлнш — 
Світловодськ — Канів — 
Київ). Нинішнього року 
почнемо використовувати 
для короткотермінових 
турпоїздок електропоїзди 
(до речі, спроби налаго
дити таку роботу ми вже 
робили).

Ще один перспективний 
напрям — використання 
активних форм відпочин
ку, маршрутів вихідного 
дня. Такі маршрути спри
ятимуть не лише оздоров-

сьогодні реалізувати ваші 
задум? ■

С. ЛУШНИКОВ: Як це? 
не дивно, але все впирає- ? 
ться не стільки в оргаиіза-| 
цінні труднощі, СКІЛЬКИ в £ 
невисокі можливості про-? 
пагандн діяльності пашо- ? 
го бюро. Адже треба? 
систематично інформува-і 
ти комсомольців про* 
маршрути, які ми пропо-Х 
нуемо, випускати букле- - 
ти, займатися рекламою 
визначних місць нашого 
краю. Та на цс сьогодні 
не маємо коштів.

А втрати від погано по
ставленої 
діяльність 
очевидні.
практично 
роїко-патріотнчнпіі 
«Спартак» — лише 
група за цей час відвіда
ла музей у с. Красногірці 
Голованівського району. 
Не використовуємо спов
на й поїздки по корчагін- 
ських місцях, не вміємо 
пов’язати їх 'із важливи
ми подіями у житті ком
сомольців — скажімо, із 
врученням комсомольських 
квитків.

КОР.: Однан при бажан
ні всі ці проблеми можна 
вирішити?

С. ЛУШНИКОВ: Я ска
зав би: при взаємному ба
жанні. Нині, напередодні 
канікул, наші працівники 
вирішили зробити, так би 
мовити, крок назустріч 
юним любителям туризму. 
Вони попрацювали в шко
лах обласного центру, де 
зустрілися з педагогами, 
порадилися про те, як кра
ще організувати літнє 
дозвілля школярів за до
помогою «Супутника». На 
черзі — зустрічі з молод
дю в робітничих гурто
житках.

інформації про! 
«Супутника»X 

Так, уже рік X 
не працює ге-1 

клуб ♦ 
одна ♦

А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— : 
«Час». 8.05 — Грас. духовий 
оркестр! 8.40 - Докумен
тальний телефільм. 9.10 — 
О. Пушкін. «Мідний верш
ник». 9.35 — «Хай наша доб-. 
рота не минає їх». Про 
стаи справ у дитячих бу
динках та інтернатах. 10.35
— Виступає ансамбль укра.
їнської пісні «Чарівниці». 
10.55 — Документальний
фільм 11.55 — А. Арен- 
ський. «Силуети». 12.10 —■’ 
«Об'єктив». ІТо пушкінських 
місцях. 12.40 — «Громадська 
думка». Обговорення проек
ту Статуту середньої шко
ли. 13.40 — Міжнародний 
музичний фестиваль у 
Пхеньяні. 14.00 — «Спів
дружність». Тележурнал. 
14.30 — Новини. 14.50 —
До 70-річчя Великого Жовт
ня. Історії немеркнучі ряд
ки. Фільм «Двадцять днів 
без війни». 16.45 — Твере
зість — норма життя, 17.15
— Новини. 17.20 — Міжна
родний фестиваль телепро
грам народної творчості іфе- 
селка». У концертах Нико
лая Гедди. (Швеція). 17.55 — 
У світі тварин. 18.55 —
Мультфільми. 19.30 — Нови
ни. 19.35 — Фільм «Спадщи
на». 21.00 — «Час». 21.40—, 
«У суботу ввечері». Пишемо 
мемуари. 23.35 — Новини.
23.50 — Баскетбол. Чемпіо
нат Європи. Чоловіки. Збір
на Греції — збірна СРСР.
Д УТ

14.40 — Телефільм «Яб
луко розбрату». 15.00 —
«Суботні зустрічі». Молодь 
на естраді. 16.30 — Інстру
ментальна музика. 16.45 — 
«Дорога до Пушкіна». Літе
ратурна передача. 17.35 — 
Для дітей художній фільм 
«Весняна олімпіада, або На
чальник хору». 18.45 —'
«Скарби музеїв України». 
К. Меньє. «Рибалка». 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— «Сонячні кларнети». Са
модіяльні художні колекти
ви Черкаської області. 20.5р
— На добраніч, діти! 21.0(И<- 
«Час». 21.40 — О. Арбузов. 
«Переможниця». Вистава 
Київського академічного ро
сійського драматичного те
атру ім, Я. Українки. Під 
час перерви — 22.30 — «Ак
туальна камера» Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
«Піонерія». Кіножурнал. 8.30
— Ритмічна гімнастика. 9.00
— Ранкова пошта. 9.30 — 
Наш сад. 10.00 — «Пам’ят
ник». О. Пушкіну присвя
чується Фільм - концерт.
10.50 — Фільм «Через терни 
до зірок». 1 і 2 серії. 13.10—! 
В. Кікта. Балет «Дубров- 
ський». 14.25 — Мультфільм. 
14.45 — Літературна ком
позиція за творами О. Пуш
кіна. «Душа в завітній лі-: 
рі». 15.25 — Наш зелений 
друг. 16.10 «Пушкін і Пу
щин». 17.20 — Футбол. Чем
піонат СРСР. «Торпедо» (Мо
сква) — «Динамо» /МінсмО. 
18.00 — Романси на
О. Пушкіна викопує А. ДнІ- 
шев. 18.50 — Баскетбол. Чо
ловіки. Збірна Югославії — 
збірна Іспанії. 19.45 — Урок 
тенісу. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20,15 — Здоров’я. 21.00
— «Час» 21.40 — Легка ат
летика. Міжнародні змаган
ня пам'яті братів Знамен- 
ських. 22.25 — Телефільм 
«Ілла. Пункт спостережен
ня». і 1 2 серії. Під час пе-: 
рерви — 23,20 — Новини.

На украинском языке.

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 

»Властного комитета

ЬК 02361. Індекс 61103.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

Проминський». 14.1о — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15 
— Документальний теле
фільм. 18.30 — Ритмічна
гімнастика. 19.00 — 9-а сту
дія. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Документальний те
лефільм. 20.25 — Міжнарод
ний фестиваль телепрограм 

-порчості «Весел
ка» «Вогонь». (Болгарія). 
21.00 — «Час». 21.40 —Бокс. 
Чемпіонат Європи. Півфінал. 
23.10 — Велогонка «Друж
ба». Передача з Фінляндії 
23.40 — Новини

серії. Під час перерви — 
22.55 — Сьогодні V світі.
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. Урок 
І. 10.25 — Художній фільм 
із субтитрами «На Гранато
вих островах». 11.55 — «На
родні таланти». Виступає 
хорова капела Дніпропет
ровського коксохімічного 
заводу імені Калініна 12.25 
— Новини. 12.40 — «Диво- 
дивне — коні». Кіпозама- 
льовка. 13.00 — Молодіжна 
студія «Гарт». 14.30 — На
ука і час 16.30 — Новини.

дітей. «Три історії з теле
фоном». 10.10 — Співає
Л. Куршдумова. Фільм-кон. 
церт. 10.30 — Документаль
ний телефільм. 11.00 —
Англійська мова. 11.30 —'
Грає народна артистка СРСР 
Т. Ніколаєва (фортепіано). 
12.05 — Розповіді про ху
дожників. Костянтин 
сильєв. 12.40 
школа. 13.10 — 
сім’ї великій...». ___
тальний телефільм. 13.35 —' 
Прем’єра фільму-коицерту «Здрастуй. Пармоі». 14.05 —’ 
Новини 18.00 — Новини

В а-
- Шахова 
«1 мене в

Докумен-
1Q ОЄ

УВАГА!
Завтра, 3 червня, в 

приміщенні обкому ком
сомолу відбудеться чер
гове заняття міської мо
лодіжної літстудії «Сі
вач».

Початок о 18-й год.

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського,
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Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, пул Глінки, 2.
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