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Молоді трудівники Кіро- 
воградщини, лн і всі ра
дянські люди, гаряче 
сприйняли рішення листо
падового Пленуму ЦК 
КГІРС, промову на ньо
му Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша 
Ю. В. Андропова, матеріа
ли сьомої сесії Верховної 
Ради СРСР десятого скли
кання. Робітники й кол
госпники, працівники сфе
ри обслуговування, сту
денти всім серцем схвалю
ють мудру внутрішню і 
зовнішню політику рідної 
партії, заявляють про 
свою рішимість примно
жувати зусилля для реалі
зації планів одинадцятої 
п’ятирічки, історичних на
креслень XXVI з’їзду КПРС. 
Свідчення того — численні 
відгуки, що надходять у ці 
Дні до редакції, мітинги і 
збори, що відбуваються у 
трудових колективах і нав
чальних закладах.

В ім'я дальшого розкві
ту соціалістичної Батьків
щини, в ім’я благополуч
чя і міцного миру на зем
лі кличе партія радянсь
ких людей до нових звер
шень. Вся робота листопа
дового (1982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і сьомої сесії 
Верховної Ради СРСР 
пройнята цими ідеями.

Ми, комсомольці, гли
боко усвідомлюємо: для 
того, щоб плани Комуніс
тичної партії стали реаль
ністю, треба усім працю
вати самовіддано, з енту
зіазмом, творчо.

ЛАолоді механізатори 
нашої тракторної бригади
успішно закінчують дру
гий рік одинадцятої п’яти
річки. З кожного гектара 
члени комсомольсько-мо
лодіжних механізованих 
ланок зібрали по 43,4 
центнера зернових, понад 
300 — цукрових буряків. 
Ми зекономили більше 20 
тонн пального і мастил. 
Уже виконали свої соціа
лістичні зобов’язання по 
виробітку на еталонний 
трактор мої товариші з 
КМК Володимир Симонен- 
ко, Юрій Михайлюк, Пав
ло Ярошенко, Василь Де
рев'янко і 
Горчинський.

Нині у нас 
ремонтники 
бригади, усі 
повним 
техніку. До 60-ї 
утворення СРСР 
нусмо поставити 
ну готовності 
ребні і посівні механізми.

|,_ и. к і(гти . 
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У повному задоволенні 
радянських людей продук
тами харчування бачимо 
ми, хлібороби, свій най
перший обов'язок перед 
партією, рідною Батьків
щиною.

л. костим, 
групкомсорг трактор
ної бригади Не 1 кол
госпу імені Ватутіна. 
кіровоградський район.
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Жваво преходить обго
ворення матеріалів листо
падового Пленуму ЦК 
КГІРС, промови на ньому 
Генерального секретаря 
Центрального Комітету на
шої партії Ю. В. Андропо
ва, рішень сьомої сесії 
Верховної Ради СРСР де
сятого скликання у колек
тиві Новгородківської 
райсільгосптехніки. Гаряче 
схвалюючи внутрішню і 
зовнішню політику КПРС 
та Радянської держави, 
трудівники підприємства 
прагнуть на кожному ро
бочому місці підвищувати 
продуктивність праці,
ощадливо використовува
ти паливно-енергетичні і 
сировинні ресурси.

Нині стає все ефектив
нішим соціалістичне зма
гання між молодими ро
бітниками за гідну зустріч 
60-річчя утворення 
зу РСР. У комітет 
молу надходять 
про 
нання соціалістичних 
бов'язань, 
мольцями 
лею. Так, 
сесії Верховної Ради СРСР м 
токар групкомсорг ре
монтної майстерні Володи- - 
мир Глоба повідох^ив, що І 
з особистим планом пер- В 
ших двох років одинадця- Е 
тої п’ятирічки справився І 
на 154 проценти. В раху- " 
нок 1983 року вже працю- 
ють члени комсомольсько-' ■ 
молодіжної бригади воді- В 
їв Володимир Худинсць 4 
та Олег Макаренко. Хлоп- н 
ці добиваються високих В 
показників по економії " 
пального, матеріалів.

Приклад передових ком- В 
сомольців наслідують їх- н 

товариші. . І

В. МУРЕНЕЦЬ, 
інженер райсільгосп
техніки. »

емт Новгородка. ■

ні

ОРГАН КІРОЗОІ^Й

Еиходить
з 5 Грудня і 939 р.
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• Вівторок, ЗО листопада 1982 року • Л'»“

УРОК ПІШОВ

перебороти 
стихії 
шахті

г/

Сою- 
комсо- 

рапорти 
вико- 

зо- 
взятих комсо- 
на честь юві- 
у дні роботи

достроково

ДЕВІЗ ЗМАГАННЯ - ДРУЖБА
Новим успіхом ознаме

нувала початок зимівлі 
худоби доярка колгоспу 
Імені Мічуріна Коростишів- 
ського району на Жито
мирщині. лауреат премії 
Ленінського комсомолу Ні
на Негерей. Вона першою 
серед молодих тваринни- 
»гв області досягла семи
тисячного рубежу по на
доях, достроково справила-

завданням. З

її подруга по

Уміння 
труднощі і примхи 
на стахановській 
імені Ілліча продемонстру
вали молоді вибійники 
третьої дільниці, що но
сить ім'я Олега Кошового. 
Річний план вуглевидобут
ку вони виконали в сусід
ній лаві, за якою утверди
лась репутація відстаючої.

Цю шахту не даремно 
називають «Донбасом у 
мініатюрі». Тут у комплек
сі представлені всі гірни
чо-геологічні порушення, 
якими природа наділила 
«стару Кочегарку»: мало
потужні, з частими зало
мами пласти, велика кру
тизна їх залягання. На су
міжних-* третій і шостій 
дільницях розробка ус
кладнюється ще й тим, що 
порода тут дуже м’яка і 
обвалюється разом з ву
гіллям, щоб утримати по
крівлю на дерев’яних опо
рах, гірникам більше до
водиться орудувати соки
рами і лопатами, ніж від
бійними молотками.

Та ось який парадокс: 
якщо третя дільниця і в 
таких умовах стабільно 
видає вугілля понад план, 
то шоста, яка змагається з 
нею, навіть недотягує до 
норми. «Мінусувала» вона 
і того дня, коли ватажків 
молодіжних колективів та 
їх ланкових зібрали на від
верту розмову в шахтно
му комітеті комсомолу.

— У сусідів краща лаза,
— пояснив становище ке
рівник відстаючої бригади 
Браніслав Братусь. — Там 
безперебійна подача стис
лого повітря, менш зно
шений відкотний транспор
тер.

— Можемо помінятися 
робочими місцями, — за
пропонував Юрій Рубльов.
— Будемо раді, якщо на-

ша лава припаде вам «до 
смаку» і допоможе вийти 
з прориву.

Обмін відбувся у липні. 
Він і допоміг виявити «сек
рет» успіху одного колек
тиву і причини невдач 
другого. Транспортер не 
тягнув у відстаючій лаві, 
оскільки був забитий ву
гільним штибом, а стисло
го повітря бракувало че
рез витік його в трубо
проводах. Усунувши ці не
доліки, гірники бригади 
Рубльова навіть наростили 
вуглевидобуток порівняно 
з попереднім. Допсмоіло 
також змагання за гідну 
зустріч 60-річчя утворен
ня СРСР. У багатонаціо
нальному колективі на 
честь кожного робітника— 
представника союзної 
республіки оголошували 
декаду ударної праці. Ко
ли вшановували, наприк
лад, Таріеля Джаджанід- 
зе, його ланка щодня пе
ревиконувала норму в 
півтора раза. Відбійні мо
лотки невтомно стукотіли 
в руках азербайджанця 
Каміля Алішева, татарина 
Фаніса Сірозієва, білору
са Олександра Сушкови- 
ча, українця Володимира 
Синицького... Це й забез
печило колективний успіх 
— у важкому вибої видо
буто близько 
тонн дефіцитного коксіз- 
ного

Урок ПІШОЕ на користь і 
сусідам. Тепер і вони пра
цюють дружніше, посту
пово «сплачуючи» свій 
борг, е до ювілею СРСР 
дали слово вийти на «плю
сову» позначку.

О. КОВАЛЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Стаханов
Борошиловградської 

області.

180 тисяч

вугілля.

Поліпшувати
стиль роботи

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ, 
кор. РАТАУ.

ся з річним
цим досягненням Ніну по
здоровила ■■ ------------- --
змаганню Галина Петрова 
— доярка 
«Рассвет» ,,г ________
району Смоленської облас-

племрадгоспу 
Нооодугінсьної о

Колек гнб Олександрійсь
кого цукрового заводу ви
значено переможцем соціа
лістичного змагання на 
честь 65-ї річниці Велико
го Жовтня. Його занесено 
па районну та обласну 
Дошки пошани. Він вдало 
почав новий виробничий 
сезон і ділом доводить 
своє право на лідерство: у 
вересні дав 263, а в жовт
ні 342 тонни иадплзнової 
продукції.

Вагомий внесок у добрі 
справи заводу роблять 
комсомольці, підкреслює у 
своєму звіті секретар пер
винної організації Світла
на Тсртнця. Вона називає 
насамперед Катерину Крн- 
чупову, Світлану Конотоп, 
Любов Лнходід, багатьох 
інших, хто успішно справ
ляється з виробничими зав
даннями. Цього року, каже 
Світлана, ми створили чо
тири комсомольсько-моло
діжні колективи. Це внес
ло свіжий струмінь у жит
тя організації, дало змогу 
урізноманітнити форми 
соціалістичного змагання 
молодих, хід якого кон
тролював комітет комсо
молу. Разом із представ
никами парткому та адмі
ністрації активісти пер
винної систематично про
водили ренди-перевірки по 
об’єктах. закріплених за 
кмк.

11а й к р аіці і х результатів 
у змаганні серед комсо
мольсько-молодіжних до
бився колектив цеху конт
рольно - вимірювальних 
приладів та автоматики. 
Про якість його роботи 
свідчить бездоганне функ- 

автоматично- 
Керівппк 
комуніст •

ціопуваипя
го обладнання. 
КМК .молодий 
Анатолій Царенко і груп
комсорг Зоя Зайченко зу
міли мобілізувати комсо
мольців па самовіддану 
прашо, особливо в період 
підготовки до сезону цук
роваріння.

Радує високими показ
никами у роботі також 
бригада по ізоляції об
ладнання та трубопрово
дів {керівник М. Тесленко, 
групкомсорг В. Бондар).

За звітний період па за
воді було проведено п’ять 
комсомольських суботнн- 
ків. Зароблені на них кош
ти юнаки і дівчата перера
хували у Радянський 
фонд миру.

Пожвавив спою діяль- 
йість штаб «Комсомольсь
кого прожектора», який 
серйозно займався питан
нями трудової дисципліни, 
ефективності і якості ро
боти, економії паливно- 
енергетичних ресурсів.

1 секретар комітету, і 
учасники обговорення зві
ту відверто говорили про 
недоліки в роботі первин
ної. Різкій критиці вони 
піддали Миколу Бідняка, 
Наталію Стрижах, Світ
лану Іванову, деяких ін
ших спілчан, котрі несум
лінно ставилися до ви
конання комсомольських 
обов’язків, стояли на по
зиціях сторонніх спостері
гачів.

На адресу комітету 
прозвучали цілком спра
ведливі зауваження, шо 
він не вжив конкретних за
ходів щодо спілчан, котрі 
нерегулярно відвідували 
заняття у школі комсо
мольської політосвіти, Ш.0 
змирився з частими пору
шеннями графіку чергу
вання комсомольським 
оперативним загоном.

До здобутків первинної 
збори занесли значне по
ліпшення спортивно-масо
вої роботи. Так, заводські 
футболісти у районних 
змаганнях вибороли кубок 
місцевої газети «Ленінсь
кий прапор». Негіргано ви
ступали чоловіча та жіноча 
волейбольні команди.

З ініціативи та при ак
тивній участі членів комі
тету було влаштовано 
кілька туристичних поїз
док, вечорів відпочинку.

Але не все намічене ви
копано, не кожне корисне 
починання доведено до 
успішного кіпця. Декому з 
членів комітету бракувало 
наполегливості. Приміром, 
добре почали шефську ро
боту у восьмирічній школі. 
Виробничі піонервожаті на 
чолі з Тетяною Гречушвою 
регулярно 
учнями, 
бесіди.
шефпим книги. Однак у 
зв’язку 
позмінну роботу

зустрічалися з 
проводили цікаві 
читали свої?,5 лід-

з переходом на 
.. У контакт 

цей порушився. Тому про
відна думка учасників збо
рів — необхідно поліпшу
вати
ТУ-

стиль роботи КОМІТО

м.
К. ПОВЕЛЬНО.

Олександрія.



Соціалістичних Республік залишасть- 
місяць.

Як ти підготувався до нього? Що зробив 
для того, щоб день ЗО Грудня став пам'ятним 

для тебе, твоїх друзів?

Друже, до 60-річчя народження Союзу Ра- і 
дянських 
ся рівно

«Молодий комунар»

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

на все життя

РАДОЩІ
ЛЮДМИЛИ ЧШОВСЬКОІ

участь класні
і піонерський

комсомолу не- 
прочинила ма- 
зріст чорнява

ЛЮДИНА
НА СВОЄМУ МІСЦІ

її автобіографія ще ду- 
ї коротка: «Народила

ся... Закінчила середню 
школу, працюю піонерзо- 
жатою...» Людмила Чай- 
ковська вважає, що їй по
щастило в житті, бо того, 
до чого прагнула ще зі 
шкільної парти, домогла
ся.

сценарію, клопочуться бі
ля першачків.

Перший трудовий рік 
Людмили був першим 
кроком у самостійне жит
тя. Дівчина прислухалася 
до товаришів,’радилася з 
ними. Коли потрібна була 
допомога, дівчина зверга
лась до заступника голови

беруть 
рівники
тив.

А ще 
пам’ятала Людмила дні, 
проведені в «Артеку». Зу
стрічі з композиторами 
В. Шаїнським, А. Бабаджа
няном, екскурсії в Алуш
ту, Алупку, на Галявину

ЗО листопада 19S3 року

«Єдність дій і переко-

нань — важливий критерій

комуністичної ідейності

такою булалюдини»,

тема загальношкільних

комсомольських зборів,

які пройшли у десятирічці

№ 5 м. Гайворона.

СІ КОСЬ у тролейбусі я 
стала свідком розмо

ви двох жінок.
— Ми так хотіли, щоб 

Таня вступила до педінсти
туту, я сама навіть ії до
кументи віднесла до прий
мальної комісії. А вона, 
нічого не сказавши, за
брала їх і подалася до ме
дичного училища. Тепер 
учиться там. Нічого вже 
не поробиш, — жінка гір
ко зітхнула.

— Не варто 
ся. — Може, 
покликання, — 
захистити «невдячну» Те
тяну друга жінка.

— Яке там покликання! 
Що вони розуміють у сім
надцять років! А що то за 
робота медсестрою, я 
знаю. Дванадцять років 
працюю у лікарні. Тому й 
хотіла, щоб дочка стала 
вчителем — робота чиста, 
та й не така відповідаль
на...

Чим закінчилася бесіда 
моїх попутниць, я не по
чула, але вона заслуговує 
розгляду Адже сьогодні 
нерідко можна почути від 
людей різних професій, 
що вони не хотіли б, щоб 
їхні діти стали, як і бать
ки, робітниками чи інже
нерами, вчителями або 
водіями... Такі судження 
висловлюють і хороціі спе
ціалісти, які всім серцем 
вболівають за свою ро- і 
боту. Проте це їм не за- і 
важає підказувати 
дитині легший шлях у жит
ті, підшукувати 
«спокійніше»,

хеилюваги- 
у дівчини 

спробувала

своїй

щось 
, «чистіше», 

«менш відповідальне». Не 
завжди батьки усвідомлю
ють, що тим самим вони 
можучи «креслити
пр.миоїщя Діївй ДО

. пр<. .. Г мни ►-

і Кояіен хлопчик чи дія- 
чинка, слухаючи розповіді 
тата або мал^і 
роботу, про* ..г 
які стоять перед 
уявляють себе на 
дорослих.

— А я, якби був токарем 
(лікарем, бібліотекарем і 
т. д.) зробив би так... 
думає дитино. Іноді такі 
уявлення 
слідно, а 
рінцями, з яких виростає 
Мрія

Але повчання дорослих

про їхню 
А проблеми, 

( ними, 
МІСЦІ

Іноді такі 
проходять без- 

Іноді стають но-

який нині працює керів
ником автомодельного та 
ракетомодельного гуртків 
обласної станції юних тех
ніків, у дитинстві було чи
мало захоплень. Він писав 
вірші, грав у самодіяльно
му театрі, вирізував з де
рева, карбував, працював 
у саду. І все йому давало
ся легко, до всього лежа- і 
ла душа. Серед такого 
широкого діапазону улюб
лених занять юнакові важ- І 
ко було виділити для себе І 
щось одне.. І тут батьки 
допомогли хлопцеві обра- І 
ти спеціальність, яка ефо- І 
кусувала в собі всі різно- 1 
манітні захоплення юнака, 1 
і навчили його ділитися з І 
людьми всім, що вміє сам. ■ 

Закінчивши Кіровоград- _ 
ський педагогічний інсти- І 
тут імені О. С. Пушкіна, І 
Олександр Миколайович І 
пішов працювати до шко- І 
ли вчителем виробничого ® 
навчання. І жодного разу 
він не пожалкував про те, І 
що не став професійним І 
актором чи, скажімо, пое- І 
том. Руки в Олександра і 
Миколайовича золоті. Про І 
свого вчителя, керівника ■ 
гуртка технічної творчос
ті, в СШ № 22 розповідає І 
десятикласник Вадим Ве- І 
ретьонник.

— Олександр Миколайо- | 
еич уміє так працювати, 
що мимоволі хочеться бу- ц 
ти схожим на нього- В на- І 
шому гуртку вісімдесят І 
школярів. І жодний не ли- І 
шається поза увагою вчи- І 
теля. Серед гуртківців чи- І 
мало так званих «важких» ■- 
підлітків. Але для нього 
вони такі самі учні, як ії 
псі. 1 вимоги до них, ЯКІ 

до всіх: як маєш «двійку» І 
—— иа заняття не приходе. І 
Хочеш відвідувати гурток ■ 
— привчайся Бути вимог-

запитанням, яку |$оль, на 
його думку, повинні віді
гравати батьки і педагоги 
у виборі професії 
дою людиною.

Учитель відповів:
— Я вважаю, що 

батьків при виборі 
ком спеціальності не по
винно буги диктату. До 
майбутньої професії тре
ба готувати дитину змап- 
ку. Проте це не означає, 
що треба зосереджувати 
увагу дитини тільки иа 
окремих навчальних дис-

моло-

з боку 
підліт-

Кілька років тому двері 
І райкому 
І сміливо

ленька на 
дівчина.

— Ти до кого? — запи
тали її.

— А де тут у вас комсо
мольські путівки видаюто? 
У школі хочу працювати, 
піонервожатою.

І розповіла про давню 
мрію стати педагогом. То
ді їй здавалося, що попе
реду тільки цікава робота, 
насичена відкриттями, 
знайомствами, зустрічами.

Усе це так і було, але 
труднощі появилися май
же з першого дня само
стійної праці. У Помічнян- 
ській восьмирічці нову пі- 
онервожату зустріли при
вітно, доброзичливо. По- 
діловому, з енергією взя
лася Люда за діло. Заду
мала до дня народження 
піонерії традиційне вог
нище влаштувати. І тут — 
перший «підводний риф». 
Мало кого з учителів за
цікавив цей захід, а деякі 
сказали, твоя задумка — 
от і крутися. Але тоді, як 
і весь час, допомагали ді
ти. Бувало тільки натякне, 
що незабаром свято чер
воної зірочки, а вони вже 
збирають матеріал для

колгоспу «Мир» по робоїі 
з молоддю Олександра 
Вергуна. Раділа, коли 1980 
року самодіяльний колек
тив під керівництвом 
О. Вергуна зайняв на ра
йонному огляді художньої 
самодіяльності призове 
місце. У ансамблі співал-4 
й танцювала також і Люда.

Коли Людмилі запропо
нували поїхати на курси 
старших піонерських во
жатих до Івано-Франківсь
кого педагогічного інсти
туту, вона з радістю пого
дилася. Бо було велике 
бажання бути досвідченою 
піонерською вожатою, 
справжнім педагогом. А 
невдовзі стала працювати 
у рідній Новоукраїнці. .

...Двері піонерської кім
нати Новоукраїнської СШ 
№ 4 не зачинялись. Часто 
забігали малі і починали 
навперебій:

— Людмило Миколаївно, 
а коли проведемо засідан
ня ради дружини?

— Запрошуємо на піо
нерське свято у 4 «А».

— Допоможіть підготу
ватися до збору загону...

Усі піонерські
які проводяться у серед
ній школі № 4, організо
вуються не тільки Людми
лою Чайкоеською. У них

заходи,

казок, гору Аю-Даг... При
слухалася до досвідчених 
піонерських вожатих, які 
зібралися у всесоюзній 
здравниці з усіх куточків 
Країни Рад. У дівчини з’я
вилося безліч друзів. Вона 
і досі листується з Таїсою 
Миколаївною Мунгаловою 
— старшою піонервожа
тою середньої школи се
ла Балогоєво Омської об
ласті. Один загін дружини 
цієї школи 
присвоєння
Аркадія Гайдара. Учні СШ 
№ 4 м. Ноеоукраїнки 
швидко відгукнулися на 
прохання поділитися ціка
вим матеріалом про пись
менника

Час від часу піонерво- 
жата витягує із шафи су
веніри, подарунки, що на
гадують їй щасливі 10 
днів, проведених у соняч
ному «Артеку». Дивиться 
Люда на них і згадує щед
ре кримське сонце, веселі 
пісні біля моря, 
«Старти надій» 
на них дівчина 
друге і

боровся за 
йому імені

змагання 
(до речі, 

___ виборола 
друге місце), блакитну 
морську далечінь... І ще
мить від радості серце, і 
появляється бажання пра
цювати ще кРаиі®’т. КУРЛЮК.

м. Новоукраїнка.

« ■КЛУБ РАНКОВОЇ ЗІРКИ
Незвичайну і від

учнів середньо;» школи 
і.кнй 
>.і ірі 
11-І . VT

Космічний но
вини виявили в

метеорит.
сланець
селі Завадівка-.Одеської 
області, де за-Жівданням 
Комітету по метеоритах 
АН СРСР працювала екс
педиція юних астрономів. 
Там цього року пролився 
цілий дощ «небесних ман
дрівників». «Зустрітися» з 
ними було доручено шко- 
лярам-Дослідникам з До
нецької обсерваторії «Ве
нера».

У Донбасі таких обсер
ваторій немало. Вони нр і- 
«имлгі. V ПЛПЛПЛХ ПІОНеПІВ

і в піонерських таборах, у 
клубах юних техніків і в 
кімнатах школярів при 
>«уГ.1 ’.їх І и і дкріша' .. і-

квартири вчительки- 
пенсіонерки Л. Й. Брянце- 
во?, великого 
своєї справи.

Відзвенить 
дзвінок — і школярі посгі- 
шаюгь на сьомий урок, на 
квартиру до вчительки. 
Урочисто встановлюють на 
балконі телескоп і виру
шають... у Всесвіт. У до
машньому центрі косміч
но? ПІДГОТОВКИ юних астро
номів до такого старту пе
дагог готує серйозно і 
грунтовно.

Програма обсерваторії

ентузіаста

шкільний

нелегка, але тн^4 виявля
ється і лрнтяга.іД'їіша во- 
і-а для учнів. Тепер на іа- 
нятія до Брині^чюї прихо- 

уже не з однієї, а з деся
ти шкіл иістз* З’явилися 
у «Венерн» і свої «супут
ники» — ДЛЯ МҐ|\ЯТ клуб 
«Чомучок» — своєрідний 
підготовчий клас і клуб 
«ЮЛА» — юних лекторів- 
астрономів. Одні слухають 
казки і міфи, вчаться ма
лювати, освоюють зоряні 
карти, інші — ведуть спо
стереження, вирушають в 
експедиції, листуються ’з 
космонавтами, готуються 
до лекцій.

Н. СТОЛЯРОВ, 
кор. РАТАУ.

квата для МАМИ Запитайте будь-кого з 
учнів СШ № ЗО м. Кірово
града — і першокласників 
й учнів старших класів — 
чи знають вони Сашка Зе- 
леньова, у відповіді! почу
єте дружне: «Звичайно
ЖІ»

«Він і дев’ятикласник, за
хоплюється багатьма нав
чальними предметами
(особливо географією), му
зикою,! мотоспортом. Еру- 
доланий, товариський, ви 
могливий до себе 1 своїх 
товаришів — таким зна
ють у десятирічці Сашка
— секретаря шкільної 
комсомольської організа
ції.

На знімках: кілька 
фрагментів із життя ком
сомольського ватажна. 
«Хлопцям ян майбутнім 
воїнам багато допомагають 
уроки військової справи»,
— так вважає юнак, тому 
на них він завжди макси
мально уважний. Сьогодні
— засідання шкільного 
комсомольського комітету. 
«Ану, що тут у мопеді не
справне?»... Бунет осінніх 
квітів для мами.

Фото В. ГРИБА.

З доповіддю виступив 
секретар комсомольської 
організації школи Сергій 
Бевзенко. Він запропону
вав кожному комсомоль
цеві відпрацювати по 12 
годин на будівництві місь
кого Палацу культури. Усі 
присутні на зборах під
тримали свого комсомоль
ського ватажка, 
го ж дня учні 
десятих класів, 
шнсь лопатами, 
відрами, прийшли 
дову.

Ударно потрудилися всі 
комсомольці. Хлопці рили 
траншеї, носили цеглу. 
Дівчата підмітали терито
рію. Не сиділи без роботи 
і піонери. Так, два шести
класники — Володя Ро
машок і Анатолій Калачов 
старанно працювали по
руч із старшими.

Комсомольці 
зароблені 
гроші 
на спорудження монумен
та слави юним героям-піо- 
иерам у Всесоюзному піо
нерському таборі «Артек».

В. ГРЕЧАНА.
м. Гайворон.

Наступно- 
дев’ятих- 
озброїв- 

віникамн, 
на бу-

виріши.ти, 
на суботнпку 

перерахувати

А ЩО ДУМАЄТЕ ВИ?НЕЗРАДЖУМРІЇ
Цього року я закінчую 

навчання в середній шко
лі. Ще з дитячих років 
мріяла стати вчителькою. 
Хочу стати справжнім пе
дагогом, навчати дітей 
прекрасного, доброго, віч. 
ного. Думаю вступити до 
Кіровоградського педаго
гічного інституту на відді
лення української мови і 
літератур»^Р-»лс мої одно
класники твердять, що ця 
просросіч потрібна тільки 
мл евйі. «Станеш уч»*УвЛвм
— світу білого недоба
чиш», — кажуть вони. Як
що мені доведеться пра
цювати нЯкілі, то все од
но не зраджу своїй мрії. 
Я там народилася й ви
росла, тож і працювати
му в рідних краях, А якщо 
виїду у місто? То що, — 
прощай, мріс?

Валя Г. 
емт Устинівка.
Р. Б, А що з приводу 

Валиного листа думаете 
ви, товариші старшоклас
ники! «Вітрила» чекають 
вашого слова.



норами, вчителями або 
водіями... Такі судження 
висловлюють і хоращі спе
ціалісти, які всім серцем 
вболівають за свою ро
боту. Проте це їм не за
важає підказувати своїй 
дитині легший шлях у жит
ті, підшукувати щось 
«спокійніше», «чистіше», 
«менш відповідальне». Не 
завжди батьки усвідомлю
ють, що тим самим вони
можуть гі^екреслити 
прагнення свиге дітей до 

\мети, про яку вони мріяли 
змалку.

для нього 
учні, як і| 

НИХ, ЯК| 
«дьійчу» 
приход-».

Ко^ен хлопчик чи діз- 
чинка, слухаючи розповіді 
тата або мам’г про їхню 
роботу, про >4 проблеми, 
які стоять пе'ред 
уявляють себе на 
дорослих,

— А я, якби був токарем 
(лікарем, бібліотекарем і 
т. д.) зробив би так... — 
думає дитина. Іноді такі 
уявлення 
слідно, а 
рінцями, 
Мрія.

Але повчання дорослих 
про те, що в житті треба 
обирати найзручніший 
шлях, нерідко справляють 
роль отрути, 
ці корінці.

Кому, як 
найближчим 
ликим життєвим досвідом, 
порадити дитині критична 
поставитися до своїх мож
ливостей, здібностей, на
хилів, допомогти позбути
ся рис, які могли б стати 
на перешкоді до досяг
нення мети.

В Олександра Сорокінз,

■проблеми, 
ьими, 
місці

проходять без- 
іноді стають ко- 
з яких виростає

вилитої під

не батькам, 
людям з ве-

сказали, твоя задумка — 
от і крутися. Але тоді, як 
і весь час, допомагали ді
ти. Бувало тільки натякне, 
що незабаром свято чер
воної зірочки, а вони вже 
збирають матеріал для

—■ Допоможіть підготу
ватися до збору загону...

Усі піонерські заходи, 
які проводяться у серед
ній школі № 4, організо
вуються не тільки Людми
лою Чайковською. У них

друге місце), олакиніу 
морську далечінь.,. І ще
мить від радості серце, і 
появляється бажання пра
цювати ще краще.

Т. КУРЛЮК.
м, Новоукраїнка.

V Й

квітів длл мами.
Фото В. ГРИБА. МРИвич уміє так працювати, 

що мимоволі хочеться бу- - 
ти схожим на нього- В на- 1 
шому гуртку вісімдесят І 
школярів. І жодний не ЛИ- І 
шасться поза увагою вчи- І 
теля. Серед гуртківців чи- І 
мало так званих «важких» ■ 
підлітків. Але 
вони такі самі
всі, I вимоги до 
до всіх: як маєш
— на заняття не
Хочеш відвідувати гурток ■
— привчайся бути вимог
ливим до себе. 1

Я звернулася д* Олек-1 
сандра Миколайовича їа Ц 
запитанням, яку лоль, на 1 
його думку, повинні віді- І 
гравати батьки і педагоги 
у виборі професії моло- _ 
дою людиною.

Учитель відповів:

— Я вважаю, що з боку В 
батьків при виборі підліт- | 
ком спеціальності не по
винно бути диктату. До а 
майбутньої професії тре- І 
ба готувати дитину змал- | 
ку. Проте це не означає, І 
що треба зосереджувати І 
увагу дитини тільки на | 
окремих навчальних дис
циплінах. Це призведе ДО а 
її однобічного розвитку. В 
На мій погляд, виховуючи Я 
майбутнього спеціаліста, І 
треба насамперед дбати | 
про розвиток у нього по
чуття відповідальності за а 
свою роботу, вчити дити- і 
ну радіти, одержуючи 1 
плоди своєї праці І тільки І 
набувши цих рис, людина, В 
де і ки/л вона не првцюва- В 
ла б, відчуватиме себе на 
своєму місці

О. АНОХІНА.
м. Кіровоград.

І КЛУБ РАНКОВОЇ ЗІРКИ
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хочуть про трак- І 
ж, маму і тата ■І

Скільки себе пам’ятає 
Оля Коваленко. десяти
класниця, вона завжди 
уявляла себе механізато
ром. Ось Еіона, мріялось 
дівчині, — сидить зі кер
мом новенького сучасного 
трактора, а навкруги золо
титься—колоситься без
межний пшеничний лан... І 
все робить Ольга швидко, 
уміло, зі знанням справи. 
Питаються нею в колгос
пі. ставлять за приклад, 
доручають як і досвідче
ним механізаторам, най
відповідальніші ділянки 
роботи.

А ще
Ольга, 
під час 
робничої практики, праціо-

I вала па колісному трак-
І торі. І якою щасливою житті, який на жаль, стає 

себе почувала, міцно три- ----------------------------------------
і маючи в руках кермо поширеним серед молодих. 

ЛТ-25. -
Про все учениця повіда

ла нам по секрету, додаю
чи, що її мрія... нікоти не

І здійсниться.
— То мрія, — вже з 

І зовсім іншому тоні про- 
I довжує вона. — А плани 
І —- подамся в кулінарне 

училище. Хоч і мало знаю 
І про ту спеціальність, якою 

буду займатися в .майбут
ньому, проте чула, що ви
пускників училища розпо- 

! діляють в основному в міс- 
• ті. Та й батьки агітують

?я кулінарну справу, і слу-’

хати не
тор. Шо
треба слухати, а .мрія... На 
ге вона і мрія, щоб бути 
нездійсненною.

Від «ВІТРИЛ». Ми нав-

мисне не називаємо cnpaB-

жнього імені і прізвища

дівчини, населеного пунк

ту, де вона живе. Та це і

не так важливо в даному

розказала нам 
як минулого літа 

проходження ви-

випадку. Варто лише заду

матися над таким своєрід

ним вибором свого місця в

Отже, чекаємо ваших В 
листів. Що з приводу Оли- І
ної мрії думаєте ви? При

виборі професії чому від

даєте перевагу — власно-

му бажанню. чи наказу

батьків. пораді друзів?

Розмову вела 
Т. СТОРОЖУЙ.

Незвичайну г»лку від 
учнів середньої школи 
№ 96 прийняв Донецький 
головпоштамт. Школярі 
бережно упакулали в паї... 
метеорит. Космічний по
сланець вони виявили в 
селі Завадівка » Одеської 
області, де за завданням 
Комітету по метеоритах 
АН СРСР працювала екс
педиція юних астрономів. 
Там цього року пролився 
цілим дот «небесних ман
дрівників». «Зустрітися» з 
ними було доручено шко- 
лярам-дослідннкам з До
нецької обсерваторії «Ве
нера».

У Донбасі таких обсер
ваторій немало. Вони прь 
нююіь у палацах піонерів

і в піонерських таборах, у 
клубах юних техніків і в 
кімнатах школярів при 
/ІЕКах. Ця відкриває да
лекі світи прямо з баДКС- 
іш квартири вчительки- 
і*нсіоиерки Л. й. Брянце- 
801, великого 
своєї справи.

Відзвенить 
дзвінок — і школярі поспі
шають на сьомий урок, на 
квартиру до вчительки. 
Урочисто встановлюють на 
балконі телескоп і виру
шають... у Всессіт. У до
машньому центрі косміч
ної ПІДГОТОВКИ юних астро
номів до такого старту пе
дагог готує 
грунтовно.

Програма обсерваторії

ентузіаста

шкільний

серйозно і

«ВІТРИЛА» ПРОДОВЖУЮТЬ РОЗМОВУ

ВІДПОЧИНОК-
ЦЕ СЕРЙОЗНО

У минулому випуску «Вітрил» був опублікований 
лист учнів 10 класу Погребняківської середньої шко
ли Новгородківського району. Десятикласники скар
жилися на те, що їм не дозволяють відвідувати ве
чірні сеанси і танцювальні вечори у клубі. До редак
ції надходять відгуки на цей лист.

* *
... «Ми ніяк

погодитися з 
роною. Через 
та дівчата 
ської СШ вийдуть 
школи. Чи зуміють 
вільно поводити 
колі ровесників, < 
зувати цікаву 
відстояти свій авторитет? 
А сучасна молодь повинна 
бути всебічно розвиненою.

Ми вважаємо, що кіно і 
танці — це справжній від
починок для нас, старшо
класників, у вихідні дні. 
Там ми вчимося, як спіл
куватися з людьми, як по
водити себе у місцях від
починку.

Приміром, старшоклас
ники нашої школи вміють 
добре проводити вихідні 
дні. Ми організовуємо 
дискотеки, вечори відпо
чинку. Відвідуємо кіно. І 
це зовсім не викликає по-

*
не можемо 
такою забо- 
рік юнаки 

Погребняків- 
зі стін

> вони 
себе у 
органі- 
бесіду,

гіршення нашої успішності 
і поведінки. Готуючись до 
вечорів, підбираємо мате
ріали знайомимося з жит
тям та діяльністю видатних 
композиторів і поетів.

Дорогі старшокласники! 
Вчіться самі організовува
ти своє дозвілля вміло та 
розумно. Адже ніколи о 
житті не повторяться ваші 
16 рокіе.

Комсомольці Гло* 
доської 
школи 
ського

*

середньої 
Новоукраїн- 

району.
sj-

таки: чи можутьI все ж 
старшокласники відвідува
ти вечірні сеанси і танцю
вальні маііданчикн? Це 
запитання ми поставили 
інспекторові облвно Ана
толію Миколайовичу ШИ
ЛУ:

— У третьому розділі

нелегка, але тийЬаиявля- 
ється і притягадаЬіша во
на для учнів. Тепер на за
няття до Брянфвої прихо
дять хлопчики і дівчатка 
уже не з однієї, а з деся
ти шкіл містам З’явилися
уже не з однієї 
ти шкіл міста$ 
у «Венерн» і свої «супут
ники» — ДЛЯ МіМЙЯТ клуб 
«Чомучок» — своєрідний 
підготовчим клас і клуб 
«1ОЛА» — юних лекторів- 
астрономів. Одні слухають 
казки і міфн, вчаться ма
лювати, освоюють зоряуі 
карги, інші — ведуть спо
стереження, вирушають із 
експедиції, листуються з 
космонавтами, готуються 
до лекцій,

И. СТОЛЯРОВ, 
кор. РАТАУ.

«Статуту середньої за
гальноосвітньої школи» 
передбачено проводити усі 
масові заходи як у шко
лі, так і поза нею (в тому 
числі і відвідування кіно
сеансів) учнями 9—10 кла
сів не пізніше як до 22 
години вечора.

Ми вже
дорослі
Цілком згодна з думкою 

учнів Погребняківської 
десятирічки. Наша, школа
— восьмирічна. Старшо
класникам на вечірні сеан
си ходити теж забороне
но. Мабуть, через те, що 
вчителі до танцювальних 
вечорів та відвідування 
вечірніх кіносеансів став
ляться зовсім інакше, ніж 
молодь. Наш відпочинок 
вважають надто «дорос
лим», «не шкільним», як 
вони ■ кажуть, «вуличним». 
Мабуть, забули себе в 15
— 17 років. У такому віці 
не силиться вдома, коли в 
клубі грає музика чи де
монструється чудовий 
фільм. ’

П. К.
Онуфріївський район.

ПОГОВОРИМО ПРО СУЧАСНІСТЬ

ТАКІ СОБІ ЯСКРАВІ
БЕЗДУШНІ МАНЕКЕНИ

I Добрий день, дорога 
редакціє! Хочу висловити 
свої думки з приводу лис
та Лариси Т. «Сигарети

І для «сучасності»? Я, Лари
со, теж довгий час мірку- - 
вала: треба курити чи ні?

І Якою повинна бути сучас
на дівчина? Саме з1 таки
ми питаннями звернулася

І до хлопця, з яким дружи-
І ла. У відповідь почула:

«Не знаю... Особисто 
такі речі не звертаю

Тим більше, якщо 
добра, іцирз, ро- 
Взагалі. чому не 
дівчатам курити?

я на 
уваги, 
дівчина 
з ум на. 
можна
Якщо подобається, то чо
му б і ні? Звичайно, інша 
справа, коли* дівчина ба
чить сучасність у цигарці, 
в «сміливих» словах та 
екстравагантній зовніиь

пості. Такі викликають 
зневагу. Дивитися на них 
просто бридко.

— І тобі байдуже, буду 
я палити чи ні? — не втри
малась.

— Так. Він усміхнувся. 
— Цигарка тобі навіть ли
нять.

Ми сіли на лавку і запа
лила.

Цього року я закінчую 
навчання в середній шко» 
лі. Ще з дитячих рокіз 
мріяла стати вчителькою. 
Хочу стати справжнім пе
дагогом, навчати дітей 
прекрасного, доброго, віч
ного. Думаю вступити до 
Кіровоградського педаго
гічного інституту на відді
лення української мови і 
літературі^гУле мої одно
класники твердять, що ця 
професія потрібна тільки 
на селі. «Станеш учителем 
— світу білого не|по6а- 
чиш<>, — кажуть вони. Як
що мені доведеться пра
цювати 5ЛІ, то все ОД
НО не зраджу своїй мрії, 
я там народилася й ви
росла, тож і працювати
му в рідних краях. А якщо 
виїду у місто? То що, — 
прощай, мріс?

Валя Г.
емт Устинівка.
Р. Б, А що з приводу 

Великого листа думаєте 
ви, товариші старшоклас
ники! «Вітрила» чекають 
вашого слова.

ШІШІУС
«ВПРИЛ» 
ПОВІДОМЛЯЄ, 
що...

Дехто твердить, що 
Жюль Берн усе життя про
вів за письмовим столом. 
Це не так. Він побував у 
Норвегії, Ірландії, Шот
ландії, США. Письменник 
любис виходити в море на 
яхті з двома матросами, а 
згодом придбав маленький 
пароплав, на якому плавав 
у Середземному морі.

* * И"

Син Л. М. Толстого, Ілля 
Львович, твердив, що 
улюблена цифра батька — 
28. Народився в 28-му ро
ці, 28 серпня, 28 числа ви
йшла з друку перша книж
ка «Дитинство й отроцтво'», 
28-го народився перший 
син, 28-го один із синів 
одружився, нарешті, 28 
числа Лев Миколайович 
пішов з дому, щоб більше 
ніколи не повернутися.

* * 4:

До славетного бактеріо
лога Коха зайшов у лзбо-

раторію молодий лікар і 
застав його за столом, на 
якому кипіла каструля.

— Відгадайте, що в ме
не тут, — звернувся до лі
каря Кох.

— Стрептококи, — від- 
позів той.

— Ні.
— Холерний вібріон?
— Ні. •
— Туберкульозні палич

ки?
— Теж ні.
І, піднімаючи кришку 

каструлі, Кох, посміхаю
чись, сказав:

— Сосиски, юначе, со
сиски.

* * *
Коли Шоу виїжджав з 

Москви, на вокзалі один 
письменник запитав його:

—Товаришу Шоу, споді
ваюсь, ви і надалі залиши
тесь другом Радянського 
Союзу?

— Принаймні до смергі. 
Що буде потім не знаю. 
Наскільки я розбираюся в 
європейській пресі -ложе 
трапитись таке, що після 
смерті я стану ворогом, 
усього радянського.

* * *
Свою останню лекцію к 

Калузькому аероклубі 
К. Е. Ціолковський прочи
тав усього за два місяці 
до смерті.

— Утік від лікарів! — 
мовив він, входячи с ау
диторію.

Ціолковський дістав з 
кишені' рукопис, передав 
одному курсантові й ска
зав:

— Читатиме він, а я по
сиджу і, коли буде щось 
незрозуміле, поясню, ад
же мені з вами легше, ніж 
у постелі.

Після лекції хтось із 
майбутніх льотчиків вигук
нув:

— Як багато ви знаєте! 
Аж заздрість бере.

Вчений сумно відповів:
— Я маю заздрити вам, 

а не ви мені. Адже те, що 
ви за кілька годин почули 
в школах та вузах, у мене 
забрало багато років важ
ких роздумів. Коли б ми 
з Мічуріним вчилися у ва
ших умовах, еи б тепер 
кожного вихідного дня лі
тали на /Аарс та їли мали
ну завбільшки з кавун.

* 4с ф

У жовтні 1952 року 
Нижній Новгород було пе
рейменовано на місто 
Горький. У листі з Соррен
то письменник повідомляз: 
«Сьогодні вперше написав 
на конверті замість 
Н. Новгорода — Горький. 
Це дуже незручно і не
приємно».

* * *
Ейнштейна одного разу 

запитали, як, на його дум
ку, з’являються винаходи, 
що перетворюють світ,

— Дуже просто, — від
повів він. — Всі знають, 
що зробити це неможли
во. Серед них трапляється 
один дивак, котрий цього 
не знає. Він і робить вина
хід.

* * *

Видатний датський фі
зик, лауреат Нобелівської 
премії Нільс Бор був зму
шений рятуватися від гіт
лерівських окупантів і 
1943 року вилетів з Ко
пенгагена. Він не ризику
вав взяти з собою масив
ну золоТу Нобелівську ме
даль — і розчинив її в 
царській горілці, а сулію 
з розчином захозав у 
своїй лабораторії.

Повернувшись додому 
після війни, він виділив ХІ
МІЧНИМ способом ЗОЛОТО з 
розчину і замовив з нього 
нову медаль.

* * *
— Маяковський! Ви евз- 

жаєте себе пролетарсь
ким поетом, колективіс
том, а всюди лишите.’ я, 
я, я.

— А як ви гадаєте, Ми
кола II був колективіст? 
Адже він усюди писав; 
«Ми, Миксла II».

Зараз ' у мене інший 
друг. Він теж не проти ку
ріння. Але /ієні вже не 
хочеться палити.

Ти, Ларисо, запитуєш, 
чому твої подруги ку
рять. Здається, тому, що 
живуть без особливих ви
мог до життя, до самих 
себе. Мабуть, і тому, шо 
їх ніхто не кохає, і це ро
бить тих дівчат схожими 
на красивих, розмальова
них манекенів, які спочат
ку привертають загальну 
увагу, а потім відвертають 
своєю бездушністю і лег
коважністю.

НАТАША.
м, Кіровоград,

ЛИСТ У НОМЕР!

...Наш клас ніколи не 
можна було назвати друж
ним. 1 випадок, який став
ся недавно, остаточно пе
реконав нас, дев’ятиклас
ниць Михайлівської серед
ньої школи, в тому, шо 
коли й можна говорити

/
про наших однокласників 
як про «лицарів», то тіль
ки беручи це слово в лап
ки...

Якось колгоспний авто
бус привіз у село Красно- 
сілля у навчально-вироб
ничий комбінат. На ньому 
ж автобусі ми повинні бу
ли повертатися додому. 
Та поки дівчата були на 
заняттях, хлопці спокійно 
сіли в автобус і поїхали 
до рідного села, не доче
кавшись нас.

Довелося йти додому 
пішки. Шлях намічався 
нелегкий — 3—4 години 
по вітряній і морозній по-

годі. Спасибі, серед шляху 
нас підібрала попутна а 
томашина. яка довезла до 
села.

Наступного дня дізнав
шись про те, що ми йшли 
пішки, деякі хлопці навіть 
засміялися від задоволен
ня. А що тут смішного?

Просимо тебе, шановна 
редакціє, надрукувати наш 
лист на сторінках газети. 
Ліоже, це вплине па на
ших «лицарів»...

Учениці дєеі’ятого 
класу Михайлівської 
СЦ1

Олександрі вський 
район.
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Вівторок

Четвер

Уралу» 
Новини

Концерт.
14 30 —

Док. TC.TC-
Стреже-

Фільм «Лікар
8.00 -

ОСТАННІЙ ранок листопада. Фотоетюд В. ГРИБА.

П’ятниця

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

цертний зал телестудії «Ор
ля». 9.30 — Фільм 
Младеп». (Югославія^10;’0“ 
«Наспіви " ' ь-~.
1120 — 
Новини. 14.50 —' , 
фільм «Старожили 
ного». 15.30 — Чого і як нав-
«плоть в ПТУ. Про підготовку 
продавців в ПТУ Л’
м. Москви. 15.50 — 
національного 
родної ‘ "
16.20 
17.05 
ансамбліо народного 
Чечено Інгушської 
«Вайнах». 17.30^— 
молодих, 
фільм. 18.45 
бвіті. 19.00 
Справи і -

Республіки Бенін. 
Веселі старги.

— Виступ Державного ------- танцю
АРСР 

Адреси 
18.30 — Мудьт- 

— Сьогодні у 
— П’ятирічка, 

і люди. 19.30 —
«Звучить арфа», 
церт. 19.40 
•«Бейрут. Серпень 
19 55 — Телефільм
одночасної гри».
«Час». 21.35 — С - ■

Фільм-кон-
— Док. фільм 

198’2».
«Сеанс 

21.00 — 
-х.«« Фестивалі... 

Конкурси.'.. Концерти... 22.25
— Сьогодні у світі

ГА УТ10 00 — «Актуальна каме
ра» 10.35 — Живе слово. 
11.20 — Міжнародна студія 
УТ 11.40 — Шкільний екран. 
10 клас. Українська літера
тура. 12.10 — Художній
Фільм «Весна на Зарічній 
Ііулиці». 13.40 — «Д-’ія вас, 
(трудівники села». Музична 
програма. 16.00 — Новини. 
16 10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Програма до
кументальних телефільмів.
37.10 -- Для школярів. «Впе
ред. орлята». 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15 

■— Оголошення. (Кіровоград).
18.25 — Фотохвилинка. (Кі
ровоград). 18.30 — Тележур
нал «КІровоградіцина спор
тивна». (Кіровоград). 19 00-- 
«Актуальна камера». 19.30
— «Слово за вами». Громад
ська рада Українського те
лебачення. «Робітничої газе
ти і «Сільських вістей» по 
впровадженню передового 
досвіду. 20.20 — Концерт ор
ганної музики. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Новини кіно
екрана. 22.50 — «Осінні за
мальовки». Естрадна про
грама. По закінченні — Но
вини.
ГА ЧТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 
Спорт за тиждень. 18.45 
Чемпіонат СРСР з хокею 
ЦСКА — «Іжсталь». У перер 
ві — 20.00 — Вечірня казка. 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм — «Діти як діти».

(А ЦТ (І програма) 
8.00 — «Час», і

Мультфільми «Троє з Прос- 
токсашино»; «Канікули в 
Простоквашино». 9.20 — Те
лефільм «Сеанс одночасної 
гри». 10.25 — «Осінь-злото- 
пряля». Муз. передачі. 10.55 
— Док фільм «Мангишлак: 
біографія продовжується».
11.10 <- Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Продоволь- 
Ї,₽. програма — всенародна 
трава. Док. фільми «Про 

завтрашній день і безнаряд
ну». «Є такий радгосп», 
«Гаяна Іванівна». 15.45 — 
Драматургія 1 театр. Геоої 
М. Шолохова на театральній 
сцені. 16.25 — Грає квар
тет ім. Д. Шостаковича. 16.55 
«7, Відгукніться. сурмачі!
17.45 — Бесіда про алкого
лізм. 18.15 — Веселі нотки.
18.30 —• Газопровід Урен
гой — Ужгород. На Іваго- 
Франківській дільниці. 18.45 
•<- Сьогодні у світі. 19.00 — 
^Перший сніг в Літньому 
раду». Кінозамальовка. 19.05 
—- Життя науки. 19.30 — 
Концерт артистів національ
ного театру Народної Рес
публіки Кампучії. 20.00 -- 
Правда великого народу.

Док. телефільм «Справа чсс- ! 
її». 21.00 -Час». 21.35 — 
Що? Де? Коли? Телевіктори-4 
іцл. 22.35 — Сьогодні у сві-

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра?. 10.35 — Концерт. 11.09 
• - Документальна кінопро
грама. 11.10 — «Шкільний' 
екран». 8 клас. Російська 
література. 12.15 — Новини 
кіноекрана. 13.30 — «Слово 
: а вами». 14.20 — < Грають 
юні музиканти». 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Доку
ментальна кінопрограма. 
17.15 — Концерт. 17.30 — 
«Продовольча програма — 
справи кожного». 18.00 — 
«День за днем». (Кірово- 
ірад). 18.15 — Корисні по
ради. 18.30 — Музичний
фільм. 19.00 — «Акгуалінч 
камера». 19.30 — Ф. Достб- 
свський. «Принижені і зне
важені». Вистава. 20.40 — 
«На добраніч, діти». 2100 — 
«Час». 21.35 — Продовження 
вистави «Принижені і знева
жені». 22.45 — Тележурнал 
«Старт». По закінченні — 
Новини.
А ЦІ (П програма)

18.00 — Новини. 18.15 — 
Ми будуємо БАМ. 16.45 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Спартак» — «Хімік». У пе
рерві — 20.00 — Вечірня 
казка. 21.00 — «Час». 21.35 
— Фільм «Лютий».

А ЦТ (І програма)
14.50 — Док. фільми теле

студій країни «Героїчна ба
лада», «Слово про Чечено- 
Інгушетію», «ІІІалале». 16.10 
— Концерт Державного ака
демічного хору Латвійської

РСР. 16.40 — Родом з ди
тинства. В. Амлинський. 

-«ііескучний сад». 17.15 —
Грає ансамбль російських 
народних інструментів Тю
менської філармонії. 17.30
— Шахова школа. 18.00 — 
Ленінський університет міль
йонів. Активна життєва по
зиція радянської людини. 
18 30 — В кожному малюнку
— сонце. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — До 60-річчя 
утворення СРСР. В сім’ї єди
ній. Казахська РСР. Виступ 
Голови Президії Верховної

Ради Казахської РСР С Н 
«Ніни111. док’ телефільм 
Цент ‘‘/'Ніібутш; •; кен-
•ч 00 п‘Трі:і МЛСТЄЦТВ.
-І.ии — «Час». 21.35 - - МІ-.К- 
катшХ"'* ТУРПІР 3 Фігурного катання на приз газети 
«Ліоскоискне попости,.
7’2 50 ~г Обличчя друзів, 
д Сь9годні у. світі.

-16;.00 ~ Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16,30—

Циркова програма. 17.10 
« Олівець-малювець». 17.45 — 
«Екран пошани Українсько
го телебачення». 18.00 — 
«День за днем». (Кірозо- 
і рад). 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.25 — Фото- 
хвилинка. (Кіровоград). 18.30 

«Екран запрошує». (Кі
ровоград). 19.00 — «Актуаль
на камера». 19 30 — «Пог
ляд у майбутнє». 20 15 — 
Концерт. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«Багряні береги». 22.55 — 
Науково-популярний фільм. 
По закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Рух без небезпеки. 18.50 — 
Пісня залишається з люди
ною. 19.40 Док. фільм

сСофія, Російський буль- 
Еар». 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — На землі, в небесах 
1 на морі. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Двоє в 

.дорозі».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Теле

фільм «Рік активного сонця». 
1 і 2 серії. 11.05 — Грає

В Ковтун (акордеон). 11.20 
— Новини. 14.30 — Повніш.
14.50 - П'ятирічка — спра
га кожного. Док. фільми « Со- 
,-4камський досвід», «Темір- 
тауський експеримент».
15 25 — Російська мова. 
1555 _ Москва і москвичі.
16.25 — Виступ артистів 
Афганістану. 16.55 —• В 
гостях у казки. «Стара, ста
ра казка». 18.45 — Сьогодні 
V світі. 19.00 — Людина і

закон. 19.30 — Короткомет- 
і ажшій телефільм «Ідеаліст
ка». 20.00 -• Міжнародний 
турнір з фігурного катання 
на приз газети «Московские 
новости». 21.00 — «Час». 
22.20 — Російський музей
0. Венеціанов. II. Федотов і 
художники їхнього часу.
22.50 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Камерний кон
церт. 11.05 — «Твоя життєва 
позиція». 11.55 — Художній 
фільм «Багряні береги».
13.40 — Поіляд у майбутнє. 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.3Э 
— Кінопрограма «Дивовиж
ний світ природи». 16.55 — 
Концерт. 18.00 — Телефільм. 

18.30 — Фільм-концерт. 19.00 
— «Актуальна камера».
19.30 — До 60-річчя утво
рення СРСР, Творчий звіт 
майстрів мистецтв і худож
ніх колективів Сумської об
ласті. Трансляція з Палацу 
Культури «Україна». В пе
рерві — «На добраніч, дітиі» 
По закінченні — фінальні 
змагання з художньої гім
настики за програмою VIII 
спартакіади УРСР і Новини. 
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Науково-популярні фільми.

20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— К. Сен-Сапс. «Фантазія».
20.30 — Подвиг. До 40-річчя 
1 озгрому німецько-фашист
ських військ під Сталінгра- 
дом. 21.00 — «Час». 21.35 - • 
Фільм «Кілька інтерв’ю 
особистих питань».

А ЦІ (і програма)
8.00 — «Час». 8.45 — 

тям про звірят. 9.15 — Для 
вас, батьки. 9.45 — Більше 
хороших товарів. 10.15 — 
Лети, наша пісне. 10.45 — 
-Дядько Якуб». Док. фільм 
про народного поета Білору
сії Якуба Коласа. 11.30 — 
Творчість народів світу. 
Прикладне мистецтво Лаосу.
12.10 — 49-й тираж «Спорт
лото». 12.20 — «Діти Ста- 
лінграда». Молодіжна про
грама. 12.50 — Фільм-кон
церт «Співає М. Касрашвілі»,
13.15 — Це ви можете. 14.00
— Російський музей. Жи
вопис стародавньої Русі.
14.30 — Новини. 14.45 — 
Фільм — дітям. «Здрастуй, 
Зузанко. До побачення, Зу- 
занкої» (ЧССР). 15.30 — Му
зиканти про музику. Зустріч 
з народним артистом СРСР 
композитором А. Бабаджа
няном. 16.25 — Очевидне — 
неймовірне. 17.25 — Г. Бер- 
ліоз. «Ромео і Юлія». Фільм- 
концерт з участю народних 
артистів СРСР К. Максимової 
й Б. .Васильєва. 17.40 — Бе
сіда політичного оглядача 
В. Бекетова. 18.10 — Мульт
фільми. 19.00 — 9-а студія. 
20.00 — Міжнародний тур
нір з фігурного катання на 
приз газети «Московские но 
пости». 21.00 — «Час». 22.05
— Кубок Інтербачення з ху
дожньої гімнастики. 23.00 — 
Новини.

А УТ
10.00 — * Актуальна каме

ра». 10.35 — Для всіх 1 для 
кожного. Виробнича гімнас
тика. 10.45 — «Доброго вам 
здоров’я». 11.30 — До 60-
річчл утворення СРСР. 
«Чуття єдиної родини». 11.45
— «Компас туриста». 12.20
— «І хліб 1 слово». 13.25 — 
Лауреати Державних пре
мій СРСР 1982 року в галу
зі науки і техніки. 14.10 — 
П. І. Чайковський. «Іолан- 
та». Вистава. 15.50 — Худож
ній телефільм «Пригоди То-

ма Сойєра«. 1 та 2 серії
18,15 -■ Естрадний концерт’
18.45 — «-Скарби музеїв Уц^ 
раїнп». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Телсгуриіп. 
мСонячні кларнети». і.'ам«|зд 
діяльні художні І«ГІІЧ,ТПВ;М' 
Чернівецької та Вінницької 
областей. 20.45 — «Па доб
раніч, діти!» 21.00 ■ < Час».
21.35 — Продовження тсле- 
турніру «Сонячні кларнети» 
По закінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —, 
Якщо хочеш бути здоровим
8.25 — Телефільм «Двоє в 
дорозі». 9.40 — «Ранкова
пошта». 10.10 — «Зустріч з 
класикою»; ФІЛЬМ КСПЦОрт ■
11.35 — Концерт. 12.05 —' 
Клуб кінонодорожей. 13.05 '
— Програма Грузинського
телебачення. 15.15 - Міжна
родний огляд. 15.30 -- Кіно- 
панорама. 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Спартак»
— «Іжсталь». 19.15 — Му
зичний кіоск. 20.00 — Ве
чірня казка. 20 15 — «.Здо
ров'я». 21.00 — «Час». 21.35 
-т- Телефільм «Клоун». 1 та 
2 серії.

А ЦТ (І програма)

Джерела. 9.15 — Док. теле
фільм «Спогади про Вели
кий Устюг». 9.30 — Будил;,. 
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — «Здо
ров'я». 11.45 — Муз. програ
ма «Ранкова пошта». 12.15
— Кіножурнал. 12.30 •—
Сільська година. 13.30 —; 
Музичний кіоск. 14.00 —і- 
0. Островський. «Таланти і 
поклонники». Фільм-виставч. 
15 25 — « Для вьс, ветера
ни». Музична програма.
18.25 — Мультфільми «Ко
шеня Філя та...». «Як кішеч
ка і собачка мили підлогу».
16.45 — Міжнародний тур
нір з фігурного катання на 
приз газети «Московские 
новости». 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — 
«Наші діти». Кінозамальов
ка. 18.50 — Клуб кіноподо- 
рожей. 19.50 — Міжнарод
ний турнір з фігурного ка
тання на приз газети «Мос
ковские новости». Показо
ві виступи. (21.00 — «Час»).
22.15 — Кубок Інтербачення 
з художньої гімнастики.
23.10 — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.1®*
— «Старти надій», і і.45 
«Село 1 люди». 12.15 — Для 
дітей. «Робін Гуд». Вистава.
13.40 — «Слава солдатська».
14.40 — Фільм- концерт. 
15.05 — Художній телефільм 
«Пригоди Тома Сойера». З 
серія. 16.10 — «Трикутник». 
Передача для молоді. 16 55
— «Пісня скликає друзів».
18.00 — «П'ять хвилин па 
роздуми». Молодіжна роз
важальна програма. 19.00 •— 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Концерт. 20.40 —- « На до б за- 
ніч. дітиі» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«Вторгнення». 23.05 — Фі
нальні змагання з худож
ньої гімнастики за програ
мою VIII спартакіади УРСР. 
По закінченні — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Док. телефільм «Мій осінній 
сад». 8.40 — Телефільм
«Клоун». 1 1 2 серії. 11.05 - 
У світі тварин. 12.05 — В 
і остях у казки. «Стара, ста
ра казка». 13.55 — Програма 
Казахської студії телебачен
ня. 16.25 — Розповідають
наші кореспонденти. 17.15 — 
Мультфільм. 17.40 — «Дуга 
великого кола». Док. теле
фільм. 18.40 — Супутник кі
ноглядача. 19.30 — Концерн 
У перерві — Вечірня казка. 
21.00 — «Час».

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на перший курс заочно

го факультету за спеціаль
ністю лісове господарство.

Приймають осіб без об
меження віку, які мають 
відповідну закінчену се
редню спеціальну освіту 
або працюють за обраною 

у вузі спеціальністю не 
менше 6-тп місяців (робіт
ники .тісового господарст
ва, зеленого будівництва, 
захисних лісонасаджень, 
лісовпорядження), звіль
нених в запас військово
службовців. які мають се
редню освіту.

Вступники складають 
екзамени з математики 
(усно), фізики (усно), хі
мії (усно), української 
або російської мови та лі
тератури (твір).

Особи, які закінчили се
редню школу з золотою 

медаллю або середній спе
ціальний навчальний зак
лад з відзнакою, склада
ють лише екзамен з мате
матики (усно).

Прийом заяв до 15 січня 
1983 року.

Вступні екзамени — в 
січні—лютому 1983 року 
(за викликом).

Заяву про вступ подава
ти на ім’я ректора інсти
туту на адресу: 290032. 
Львів, вул. Пушкіна, 103, 
приймальна комісія.

До заяви слід додати: 
документ про середню 

освіту (оригінал);
характеристику • для 

вступу в вуз. завірену ад
міністрацією підприємства 
та громадськими організа
ціями;

виписку із трудової 
книжки, завірену адміні
страцією підприємства;

медичну довідку (фор
ма 286);

чотири фотокартки 
3X4 см;

направлення з підпри
ємства для осіб, які на
правляються на навчашш 
згідно з Постановою ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 3.09.66 р. 
№ 729; рекомендацію для 
позаконкурсного зараху
вання для звільнених у 
запас ні йськовосл у ж бога - 
ціп.

Паспорт, війсі ковнп 
квиток пред'являються 
особисто.

Зам. 105. Ректорат.

«Молодой коммунар» — 

©рган Кировоградского 
©бластного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском язике.
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