
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить X і грудня 1939 р.

Формула
ВІЧНОСТІ

Хліб... Це коротке слово надзвичай
но містке і багате за змістом. Бо під 
ним ми розуміємо не тільки готовий 
продукт харчування. Хліб — так не
рідко називають і зерно, з якого роб
лять борошно, і ниву, де росте вро
жай.

Хліб починається із зернятка, стеб
лини, колоска. Із великих і конкрет
них турбот землероба. Але в тих тур
ботах, тій праці, у тій еволюції, кот
ру завдяки добрим рукам хлібороба 
проходить зернятко, є справжня кра
са. «Жито» і «життя» — ці два слова 
нерідко ставлять поруч. Не думаю, 
що тільки через те, що у них спільний 
корінь...

Повертався я недавно з польово
го стану (якраз тоді ми сівбу ранніх 
ярих завершували). По обидва боки 
дороги розкинувся лан озимої пшени
ці. КуЙОЕДИТЬ легкий вітерець сокови
ту зелень, перламутром грає вона на 
сонці. Тихо шепоче нива. Скільки роз
думів, спогадів будить той шепіт у ду
ші хлібороба!

Пригадується хліб нашого дитин
ства, хоч і був він рідкістю, пригаду
ється хліб післявоєнний...

Ми говоримо: «хліб-сіль», маючи 
на увазі гостинність, а словом «хлібо
роб» називаємо працівника сільсько
го господарства. Саме про нелегку 
хліборобську працю, про наш з вами 
обов’язок і відповідальність перед 
землею-годувальницею хотів би я 
сьогодні поговорити.

Людина
ї на землі

Чотирма десятиліттями вимірюєть
ся мій хліборобський стаж. Був меха
нізатором, у юнацькі роки очолив 
колектив тракторної бригади. Я звик 
радіти і засмучуватись разом із тими, 
хто оре землю і засіває 
врожай, хто працює на 
них фермах.

Подумки оглядаючись 
дуючи минуле, я бачу, 
зміни сталися на селі. У побут трудів
ників міцно увійшли електроенергія 
і газ, телевізори, радіоприймачі. По
ліпшилися дороги, виросли нові шко
ли і будинки культури, надійним со
юзником хлібороба стала потужна 
техніка. А як зріс матеріальний доб
робут людейі У нашій тракторній 
бригаді, приміром, середньомісячний 
заробіток механізатора становить 
210 карбованців. Впевнений, що якби 
моїм колегам запропонували деся- 
ток-півтора легкових автомашин чи 
/лотециклів — їх розкупили б за кіль
ка годин.

Значно продуктивнішою стала і 
наша хліборобська праця. Збирати з 
гектара по 40 і більше центнерів пше
ниці, 300 — цукрових буряків, 50 — 

р.кукурудзи на зерно сьогодні для ме- 
!. ханізатерів звична справа.

Переміни вражають. Однак зростає 
і розуміння того, що на нинішньому 
рівні сільське господарство країни 
вже не може залишатися, необхідний 
дальший рух уперед.

Багато хто вважає: розвиватися — 
значить, будувати, реконструювати, 
нарощувати виробничі потужності. 
Правильно, але чи ж тільки це? Хіба 
для того, щоб, скажімо, збільшити 
виробництво тваринницької продук
ції, обов язкоео споруджувати новий 
комплекс? Ні. Наше з вами завдання 
сьогодні — сповна взяти бід того 
виробничого потенціалу, що вже має
мо.

Давно не випускає наша промисло
вість зернозбиральних комбайнів 
СК-4 (на зміну їм прийшли більш по
тужні «Колоси» і «Ниви»). Проте ін-

її, плекає 
тваринниць-

назад, зга- 
які величезні

РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

ХЛІБ НАШ
НАСУЩНИЙ
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__  бригада кадра/ли 
забезпечена практично повністю. І 
щороку одержує поповнення. Я:< 
правило, з числа тих випускників, 
яких ми вже давно тримаємо у полі

Роздумами про проблеми розвитку сільськогосподарсько* 
го виробництва, про місце комсомольців І молоді у вирішенні 
відповідальних завдань по реалізації Продовольчої програми 
ділиться Герой Соціалістичної Праці, бригадир тракторної бри
гади колгоспу «Росія» Новоукраїнського району ВІКТОР СТЕ
ПАНОВИЧ АНДРІЯШ.

«Треба підвищувати у працівників 
села почуття хазяйського ставлення 
до землі, — відзначив у промові на 
нараді перших секретарів ЦК Ком
партій союзних республік, крайкомів 
і обкомів партії, яка відбулася не
давно в ЦК КПРС, Генеральний сек
ретар ЦК КПРС Ю. В. Андропов. 
— З цією метою слід зробити більш ді
йовим соціалістичне змагання, широ
ко використовувати перевірені прак
тикою останніх років ефективні фор
ми роботи з людьми, організації ви
робництва і стимулювання праці...»

коли ще зустрічаю «ветеранів» у по
лі. Переобладнані для косовиці хлі
бів на звал чи збирання багаторічних 
трав, вони ще непогано служать. Ко
ли бачу це — радію: значить тут пра
цюють справжні господарі.

Або іакий приклад. Торік перемож
цями обласного змагання серед мо
лодих жниварів області стали брати 
Вакуленки з Олександріеського ра
йону. Знаю, що хлопці вони завзяті, 
що працювали на новісінькому, імен
ному комбайні. Але ж пам’ятаю і те, 
що у 1981 році Микола і Василь на
молотили понад дванадцять тисяч 
центнерів зерна, працюючи на агре
гаті, котрий служив до цього багато 
років. А\олоді вони люди — Вакулен
ки, Андрій Трісхан, мій земляк де
легат XIX з’їзду ВЛКСМ Олександр 
Зарічний (та хіба всіх перелічиш!) — 
але з розвинутим почуттям справжніх 
господарів. Міцно стоять но землі і 
беруть бід неї сповна!

Земля — наше спільне багате по 
Ми звикли до того, що вона родить 
рясно, не потребуючи Значних зат
рат- До недавнього часу були ми спо
кійними і за кздри сільськогосподаз- 
сь.чого виробництва. їх вистачало. Але 
ось парадокс із зростанням насе
лення країни невпинно збільшується 
і кількість землі, що припадає на 
ножного працездатного колгоспник з 
Збільшується, бо молодь іде з села.

Що стоїть за цим фактом? Думаю, 
прогалини в профорієнтаційній робо
ті. І надолужувати прогаяне слід по
чинати з; школи. Бо вона — ззвтраш-

А чи все зрооив ти, комсомольцю, 
для високоефективного і раціональ
ного використання землі, техніки, 
всіх матеріальних ресурсів і капіталь
них вкладень у сільське господарст
во? Що треба зробити, аби забезпе
чити-невпинний поступ уперед, вико
нання завдань одинадцятої п’ятиріч
ки і Продовольчої програми? Запро
шуємо комсомольських активістів, 
всіх юнаків і дівчат взяти участь у 
розмові, яку започатковує в сьогод
нішньому номері «Молодого комуна
ра» знатний хлібороб.

ній донь країни, її майбутнє, котра, 
зокрема, залежить і від того, люблять 
чи ні сільські школярі землю, чи от
римують вони естетичну насолоду 
від природи, котра оточує їх, знахо
дять зони чи ні задоволення в праці 
годувальника країни — хлібороба. 
Селу сьогодні потрібні люди, для 
яких труд — справа честі.

Я часто буваю у школах Новоукра- 
їнки,' зустрічаюсь із дітьми. І знаєте, 
ніколи не агітую їх залишатися пра
цювати в колгоспі. Користі від цього 
ніякої. Інша справа — допомогти ви
брати правильну дорогу в житті тим, 

• хто ще вагається. Як саме? Розпозіс- 
ти, скажімо, про свій колектив, 
про перспективи розвитку колгоспу. 
Або ж ппосто І від душі поділитися 
тривогами, розказати про труднощі. 
Ті, кому дорогі інтереси рідного гос
подарства, хто не байдужий до нашої 
хліборобської праці, обов'язково 
зрозуміють, не відвернуться. А коли 
гак — значить працюватимуть.

Ото ж бо й не Еарто, на мою дум
ку, проводити, так би мовити, «то
тальних мобілізацій», кликати до ксл- 
юспу всіх. Хтось хоче стати матема
тиком, у когось зріє талант до літе
ратури чи музики — хай ідуть, учать
ся. Але обов’язково треба знайти й 
тих, у кого є талант до хліборобської 
професії.

Наша тракторна

зору. Бо ж зв’язки із міською серед
ньою школою № 6 маємо міцні. До
помагаємо виробничій бригаді, кра
щих її членів запрошуємо до себе на 
літню виробничу практику. Кілька ро
ків тому її успішно пройшли Віктор 
Лацкан та Олександр Сербул, Олег 
Маркуш і Володимир Мусяк — нині 
повноправні члени нашої механіза
торської родини.

До речі, механізаторам, котрі по
вертаються до колективу після служ
би в ар/лії, протягом двох років ми 
виплачуємо двадцятипроцентні над
бавки до основного заробітку.

Я горджуся тим, що належу до 
славного хліборобського роду. Вірю, 
що такі ж почуття знайомі моїм мо
лодим колега/л, комсомольцям, що 
зрозуміють нас і ті, хто завтра скаже: 
«Я буду працювати на землі».

Обличчям
до проблем

У Продовольчій програмі є слова, 
котрі особливо хвилюють мене, — 
про необхідність боротьби із втрата
ми. Справді, кожен із нас повинен 
бути дбайливим господарем. Таким, 
щоб у нього не пропав жоден цзях, 
не згубилася жодна гайка, жодна 
жменя зібраного зерна.

Я міг би назвати немало бережли
вих. У тракторній бригаді, яку я очо
люю, трудяться, зокрема, Леонід Ти- 
тенко і Володимир Вакуленко. Пер
ший з них 14 років працював на трак
торі Т-74, практично обходячись без 
складних ремонтів. А Володя Ваку
ленко сьомий рік водить свій ЮМЗ-6, 
навіть не думаючи ще списувати його.

Дбайливе ставлення до техніки, до 
всіх матеріальних цінностей, я б ска
зав, у крові моїх товаришів. Багато 
хто, мабуть, здивується, якщо скажу, 
що ми ніколи не беремо участі у ру
хах, подібних таким: «Поставити на 
лінійку готовності грунтообробну 
техніку до 1 грудня». Чому? Бо умо
вами соціалістичного змагання в 
бригаді передбачено ремонтувати 
плуги і борони, сівалки й культивато
ри, інше знаряддя і ставити їх на зи
мове зберігання відразу по завер
шенні тих чи інших сільськогосподар
ських робіт. І всі неухильно дотриму
ються цих вимог.

Окремо хотів би я сказати про 
бригадний підряд на селі. Велика ко
ристь має бути від такої організації 
праці. Ми вже частково застосовува
ли оплату роботи за кінцевими ре
зультатами на вирощуванні цукрових 
буряків і кукурудзи індустріальним 
методом.

Виконання рішень травневого і лис
топадового (1982 р.) Пленумів ЦК 
КПРС — справа всенародна, 
мій особистий 
Продовольчої 
п’ятирічки! Чим він вимірюється! Що 
я зробив! Чи зможу я працювати іще 
краще, іще ефективніше у майбут
ньому! Що для цього потрібно! Чи 
ь=асто ставиш ти собі подібні запитан
ня, молодий хліборобе, робітнику, 
спеціалісте, науковцю! Давайте пого
воримо про це начистоту. Давайте 
будемо спиратися не лише на вироб
ничий потенціал, а й на потенціал 
власного трудового сумління.

Я не випадково почав сьогоднішню 
розмову із роздумів про найбільший 
наш скарб — хліб. Зробив це зумис
не — щоб підкреслити важливість 
справи, яку доручила нам з тобою, 
хліборобе, країна. Зпевнений, що най
кращі, найвагоміші слова про свою 
роботу може сказати і шахтар, і бу
дівельник, і металург... Тож пам’я
татимемо завжди: діло, яке ми роби
мо, потрібне людям. А раз так — да
вайте робити його якнайкраще!

В. АНДРІЯШ, 
Герой Соціалістичної Праці, бри
гадир тракторної бригади № 2 
колгоспу «Росія» Ноюукраїнсь- 
кого району.

А який 
внесок у виконання 

програми, завдань
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«Тільки в праці — життя і 
І краса» — ці слова В. М. Со- 

сюри, що стали крилатими, 
виражають суть буття радян
ської людини. Адже проявити 
себе можна тільки тоді, коли 
любиш працю, віддаєш людям 
увесь жар свого серця, коли 

І праця переходить у творчість, 
коли без праці не мислиш 
життя. Але для цього треба 
знайти свою професію. 1 шко
ла допомагає в цьому учням.

А. С. Макаренко відзна- 
Ічав, що вибір професії за ра

дянського часу —значно важ
ча справа, ніж до революції. 
Головна складність, на думку 
видатного педагога, полягає в 
тому, що наша країна відкри
ває перед молоддю багато 
шляхів. 1 справді, у нас є по
над 40000 професій. Кожну з 
них можуть обрати майбутні 
випускники. Тільки в проф
техучилищах країни можна 
оволодіти однією із 1100 спе
ціальностей. Не дивно, що 
можна і розгубитись. Ось чо
му загальноосвітній школі 

І відводиться найважливіша 
роль у тому, щоб правильно 
зорієнтувати учнів і підготу
вати їх до самостійного жит- 

. тя. Найпочеснішими і найпо-*

їп тому п Кіровському районі м. Кіровограда ,и нТиго!» Найактивнішими його учасниками
пройшов шкільний огдяд- 

були хлопчики і дівчаткаКілька днів таму в 
КОНКурС 'ЖИВИ, ИНИГО!' 
школи-Інтернату.

ммп.зсниця Валя ДАВИДОВА серед піонерів у перерві між ту-

’ КОЛИ ТОБІ СІМНАДЦЯТЬ “ЩЕЕИХЕа

СВІЙ шлях
трібнішими професіями, без
сумнівно, є робітничі і хлібо
робські. Але, як свідчить 
практика, багато молодих 
людей негативно ставляться 
до цих професій, що є резуль
татом традиційної спрямова
ності виховного процесу на 
обов’язкове оволодіння спе
ціальностями пов’язаними зі 
здобуттям вищої освіти. Ця 
традиційна спрямованість по
глиблювалася синхронною 
спрямованістю виховної робо
ти з боку батьків. Дуже важ
ливо, щоб кожен учитель на 
своєму місці вніс свою частку 
праці, аби усунути подібну 
диспропорцію, щоб саме ро
бітнича професія стала стар
товим майданчиком утверд
ження особистості молодої 
людини. Наведу приклади діа
логів, які інколи можна почу
ти в учительській;

Вчитель Р.: — Майбутньо
му робітникові треба дати 
хороші знання.

Вчитель Л,: — Вони йому 
не дуже потрібні, адже будо
ва чи завод — це не інститут.

Вчитель Р.: — Ви помиля- 
- єгесь. Сучасному робітникові 

потрібні глибокі і міцні знан
ня. Якщо хочете, він повинен 
бути схожим на героя роману 
П. Загребельного «З погляду 
вічності» Дмитра Череду.

Вчитель Л.: Мені не дово
дилося зустрічатися з таким, 
як Череда.

Вчитель Р.: — Якщо ми бу
демо давати добрі знання 
всім учням, якщо виховаємо 
їх хорошими людьми, то бу
демо з такими, як Череда, зу
стрічатися повсякчасно.

Вчитель Л.: — Можливо, ви 
і маєте рацію, але якщо всі 
матимуть міцні знання, то тим 
самим ми ніколи не підготує
мо робітника. Наші учні весь 
час думатимуть про вуз.

Вчитель Р.: — Ви, очевид
но, вважаєте, що, не даючи 
всім учням глибоких знань, 
тим самим сприяєте вступу 
значної кількості їх у ряди 
робітничого класу?

Вчитель Л.: — Виходить, 
що так.

Іще один діалог.
Вчитель С.: — 3 предмета, 

що ви викладаєте, у мого уч
ня трійка, а він мріє про 
вступ до вузу. Ця трійка йому 
заважатиме.

Вчитель Н.: — Я охоче пра
цюю з учнем додатково, щоб 
в наступному році у нього 
трійки не було.

Вчитель С.: — У наступно
му році Ви зробіть так обо
в’язково, а зараз зважте на 
моє прохання.

Вчитель Н.: — А чому ви 
не ставите питання про те що, 
в Іванюка, який має намір 
вступити в ПТУ, з вашого 
предмета стоїть трійка?

Вчитель С.: — Ця трійка 
його не гріє і не пече, адже 
він хоче стати робітником. 
Погодьтесь, що хороші оцінки 
перш, за все потрібні тому, 
хто хоче присвятити себе ро
зумовій праці.

Погодитися ні з учителем 
С., ні з учителем Л., звичай
но, не можна. І як тут не зга
дати зауваження В. О. Су-

ПОВЕРНУЛАСЯ З ДИПЛОМОМ
першого ступеня учениця 
10 «В» класу Маловисківсь- 
кої СШ № 3 імені В. І. Леніна 
Олена Бращук. Вона зайняла 
друге місце на республікан
ській олімпіаді юних геогра- 
фів-краєзнавців, яка проходи
ла в Запоріжжі.

Призові місця виборювали 
215 учасників з усіх областе:': 
республіки. Сильні команди 
прибули з Києва, Севастопо
ля, Дніпропетровська, та ін
ших міст і областей. Олімпіа
да проходила в два тури: те
оретичний і практичний. Зав

А ЯК ДУМАЄТЕ ВИ! РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

ДЖИНСИ,
ШКІРЯНКА
і... ГАРБУЗОВБ

НАСІННЯ <
У нашому класі імпортні 

джинси мають більшість дів
чат. І куртки з натуральної 
шкіри теж носять. Нічого по
ганого в цьому не бачу. Як
що батьки можуть придбати 

хомлинського, яке може бути 
своєрідним резюме до наведе
них вище діалогів: «Глибокою 
помилкою було б вважати, що 
ідея поєднання розумової 
праці з фізичною полягає в 
тому, щоб усі люди створю
вали матеріальні цінності. 
Тракториста або тваринника, 
що задовільно справляється 
із своїми обов’язками, підго
тувати неважко. Але вся 
складність завдань, які сто
ять перед нами, полягає в 
тому, щоб ці тракторист і 
тваринник були людьми ви
сокої культури, щоб їхня фі
зична праця увібрала в себе 
кращі риси розумової». На за
няттях психолого-педагогіч- 
ного семінару вчителів неод
норазово велась розмова про 
те, чому слід орієнтувати пе
реважну більшість учнів на 
оволодіння робітничими про
фесіями.

Життя вимагає цілеспрямо
ваної, систематичної, ефектив
ної профорієнтаційної роботи. 
І якщо вчителі переглядають 

дання, які пропонувалися 
юним географам, вимагали 
глибоких знань. Так, наприк
лад, необхідно було назвати 
визначні географічні відкрит
тя другої половини XX сто
ліття і їх вплив на' розвиток 
суспільства, нанести на кон
турну карту СРСР будови, 
котрі уже споруджено та які 
будуть споруджуватись з до
помогою країн — членів РЕВ.

Представниця нашої ніколи, 
шо захищала честь Кірово
градської області, блискуче 
справилася з поставленими

Шестнсерійййй телефільм «Сонячний вітер» пройшов на 

екранах кілька місяців тому, а відгуки на нього продов

жують надходити до «Вітрил». У тому, що старшокласни

ка» ..іііікьнкла чисто nopoc.i l>- стрічка. Чц п.іппі п.пі.і > і 

слуга виконавиці головної ролі Аннн Каункової. Створе- 

ний нею образ (і картина в цілому) викликав суперечливі 

оцінки, але привернув увагу як акторська робота. Читачі 

запитують про інші ролі артистки, її шлях мистецтво.__

свої методи виховної роботи 
оперативніше, то цього, на 
жаль, не скажеш про окремих 
батьків. Навіть коли вчите
лям вдається викликати інте
рес до робітничої професії, 
деякі батьки намагаються по
гасити його стереотипними 
судженнями про характер 
праві робітника. Скільки не
приємностей своїм батькам 
завдають діти, яких не навчи
ли фізично працювати.

Чому так трапляється? 
Скоріше всього тому, що ок
ремим батькам здається, що 
«вузівські» професії не тільки 
престижніші, а й легші. Мір
кують так: вуз як тролейбус, 
головне вскочити, а там по
везе. Та відомо, що легких 
професій немає, є лише лег
коважне ставлення до спеці
альності. І якщо сьогодні 
батьки перекреслюють намір 
дітей навчатися в профтех
училищі, то чи тим самим не 
відкладається в куточках їх 
очей «сіль» майбутніх сліз? 
Треба кожній людині обирати 
собі професію до душі. І зав
жди повинні сприяти цьому.

В. КАЮКОВ, 
організатор СШ № 17 
м. Кіровограді-

завданнями. Авторитетне 
жюрі олімпіади, очолюване 
доктором географічних наук, 
професором Київського дер
жавного університету М. І. 
Щербанем, високо оцінило її 
відповіді, які свідчать про не
абиякі знання учениці. Успіх 
Олени не випадковий. Вона 
відмінниця навчання, активна 
комсомолка, кращий лектор 
Ленінської кімнати школи. У 
її власній бібліотеці — твори 
В. І. Леніна, класиків росій
ської і української літерату
ри і, звичайно, книги з геогра-
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листи надійшло на адресу 
«Вітрил» з часу останнього їх 
випуску.

Сьогодні в пошті:
«Недавно в нашому 10 «Б» 

класі пройшли звітно-виборні 
комсомольські збори. Ми — 

І 28 комсомольців, підбили під
сумки всього зробленого за 
звітний рік, повели серйозну 
розмову про своє завтрашнє 
самостійне життя». Про це 
нам написала секретар ком
сомольської організації класу 

ЕДмитрівської СШ Ю. Каса- 
пенко.

Начальник Гайворонського 
районного штабу по прозе
ленню комуністичного субот- 
ника серед школярів А. Тобіл- 

Іко повідомив про те, як 
дружно і злагоджено попра
цювали учні району на святі 
«червоної суботи».

Наталка Кунченко, старшо
класниця СШ № 18 обласно-

фії. Тут також призи — до
відники, атласи, карти та ін
ша література, одержані Оле
ною за перемоги в різних 
олімпіадах

До цієї олімпіади Олену 
готувала вчителька географії 
Тетяна Григорівна Сіваченко.

Нині дівчина виступає пе
ред учнями школи з розповід
дю про життя і діяльність 
В. 1. Леніна.

В. КОНОВАЛЕНКО, 
директор Маловисківсь- 
кої СШ № 3.

P.S. «Вітрила» вітають Оле
ну з перемогою. Так тримати!

глибини. А Каменковій цього 
й треба як ми пам’ятаємо, 
її найбільше приваблюють об-
рази, які залишаються не роз- 
гаданими до кінця.

Спробуйте?, наприклад, од- 
позначко оцінити харлкгоо 

петровськбг з того ж 
«Сонячного вітру», з упевне
ністю сказати, що вона ось 
така-то і ніяка інша. Не ви
йде, бо в Наді поєднуються 
чесність з неувагою до лю
дей і навіть черствістю, ціле
спрямованість із різкістю. Од
нак у цій мішанині виконави
ця виділяє головне: Надя без
застережно вірить у пажли-

ПОШТА «ВІТРИЛ»

го центру, цікаво описала не
забутню для неї подію:

«Мені і восьмикласниці із 
Стримівської школи Олек- 
сандрівського району Опен- 
ці Незуненко пощастило взя
ти участь у роботі республі
канського семінару юних лі
тераторів. Перед нами висту
пали відомі українські поети 
і прозаїки Іван Драч, Борис 
Олійник, Олесь Гончар... Во
ни побажали нам нових твор
чих пошуків, постійного вдо
сконалення майстерності, на
пруженої роботи над сло
вом».

«Підходить до кінця остан
ній рік мого шкільного життя. 
Потім — екзамени на атестат 
про середню освіту. Нове, 
непізнане життя відкриється 
пєреді мною. І вже не буде 
там суворих вчителів, «дві
йок», невивчених уроків. Са
мостійне життя стане для нас 
найсерйознішим уроком»...

Це уривки з листа десяти
класниці з Новоукраїнки Ма
рини Поленчук.

\сім нашим авторам — спа
сибі.

СТО ДОРІГ —
ОДНА ТВОЯ

ПТУ ЧЕКАЄ
ПОПОВНЕННЯ

Відбувся міський зліт ви
пускників восьмих класів за
гальноосвітніх шкіл, котрі ви
явили бажання навчатися в 
профтехучилищах.

Зліт відкрив перший секре
тар Кіровоградського міського 
комітету ЛКСМ України 
Б. Кулик.

Перед учасниками зльоту 
виступили заступник началь
ника обласного управління 
профтехосвітн П. М. Пасіч
ник, бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади токарів 
виробничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка», де
легат XIX з’їзду В ЛКСМ
Л. Бобошко, учень СШ № .
В. Балашон, учень МГП> 
№ -і. делегат першого респуо- Я 
ЛІКІЧІСЬКОГО иіьоту ПІ ЧЛІІНІІП- І. 
І,ІГ. профг е\\ЧІІ.'>ИІІ1 ІО. Лу- /
ньов, робтшця взуїті’іої 
фабрики, делегат XXVI з'їзду 
КПРС Н. Ф. Коваленко, ди
ректор МПТУ № 2 імені Ге- 
роя Радянського Союзу О. С. 
Єюрова, заслуженим праців
ник системи професійно-тех
нічної освіти А. Ф. Кармазин.

В усіх виступах відзнача
лося, що Комуністична пар
тія, Радянський уряд неослаб
ну увагу приділяють розвнт-



Кілька днів тому в Кіровському районі м. Кіровограда пройшов шкільний огляд- 
конкурс «Живи, книго!» Найактивнішими його учасниками були хлопчики і дівчатка 
школи-інтернату.

На знімну: дев’ятикласниця Валя 
рами нонкурсу.

ДАВИДОВА серед піонерів у перерві між ту- 
Фото В. ГРИБА.

«Добрий день, «Вітрила»! 
Звертаються до вас учениці 
Олечсандрівської СШ Долин- 
ського району Тетяна Під- 
буртня і Тетяна Сідлак. Цьо
го року ми закінчуємо 9 кпа- 
сів. Нам дуже подобає
ться професія швачки, але 
не знаємо, де її можна набу
ти. Ми хочемо, щоб ви нам 
допомогли. Чи можна вступи
ти після 9 класу?»

... ‘ ‘ 1 ОСОБИСТЕ

ТРІЙКА ЗА ДРУЖБУ? ~
...Я товаришую з хлоп- 

цемгвосьмикласником. Вчи
мося ми в одній школі і не
погано. З дисципліною теж 
було все добре — оцінки в 
обох були зразкові. Але за 
третю чверть у мого друга 
в табелі успішності появи
лася трійка... з поведін
ки. Ось чому.

ВСЕ ДЛЯ ВИПУСКНОГО БАЛУ

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»

Ми зателефонували в тех
нічне училище № 4 м. Кіро
вограда. Нам відповіли, що 
на всі відділення ТУ прийма
ють тільки з середньою осві
тою. Так, що дівчата, закін
чуйте десятирічку і вступайте 
в Кіровоградське ТУ № 4 
(вул. Гоголя, 79).

Одного дня (це було під 
час зимових канікул), коли 
ми з товаришем гуляли на 
вулиці, нас зустріла його 
класний керівник. Потім, у 
кінці чверті, Микола сказав 
мені, що йому знизили оцін
ку з поведінки. Вдалося 
вияснити, що це лише за те,

* * ♦
Восьмикласниця Великотро- 

янівської школи Ульяновсь
кого району Лариса Білоус 
просить повідомити адресу 
Київської спортивної школи- 
інтернату.

Адреса школи- інтернату: 
м. Київ, вул. Матеюка, 4.

що він тримав мене за ру
ку на очах у перехожих.

Шановна редакціє, нехай 
читачі скажуть, чи права 
вчителька? Виходить, оцін
ка знижена за нашу друж
бу? і

С. А.
м. Кіровоград.

А ЯК ДУМАЄТЕ ВИ!

джинси, 
ШКІРЯНКА
І... ГАРБУЗОВ
НАСІННЯ і

У нашому класі імпортні 
джинси мають більшість дів
чат. І куртки з натуральної 
шкіри теж носять. Нічого по
ганого в цьому не бачу. Як
що батьки можуть придбати 
своїм дітям такі дорогі речі 
— нехай носять, тям більше, 
що цю супермодну одіж одя
гають після уроків. 1 не в 
цьому справа, а в тому, що 
немало моїх ровесників за
вершують цей ансамбль... гар
бузовим або соняшниковим 
насінням. Уявіть собі: стоять 
дві симпатичні дівчини. Вдяг
нені — мов з картинки. Жва
во про щось перемовляються, 
а лушпайки від насіння ки
дають па кілька метрів- Мало 
не в очі перехожим, на щой
но підметений тротуар. 1 ак, 
своїм крикливим виглядом 
вони привертають на себе 
увагу. Але вихованими, куль
турними їх ніхто ніколи не 
назве. Якби дівчата могли 
подивитися на себе збоку, я 
впевнена, більшість з них ні
коли прилюдно не витягнула 
б насіння з кишені.

Прикро, що в нашій школі 
вчителі практично не ведуть 
з нами мову на цю тему. 1 
взагалі, чому так мало нам 
розказують про те, як треба 
і це треба поводиться в това
ристві, громадських місцях. 
Що красиво, а що неестетич
но, недопустимо?

Хотіла б взнати думку сво
їх однолітків. А ще заборо
нила б у місті взагалі прода
вати смажені зернята.

Оксана В.
м. Олександрія.

РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

ШесїИсерИІІШй телефільм «Сонячний вітер» пройшов на

екранах кілька місяців тому, а відгуки на нього продов

жують надходити до «Вітрил». У тому, що старшокласни- 
--- ----------------#—---------------—-----------------------  

ків зацікавила чисто «доросла» стрічка, чище найбільша за

слуга виконавиці головної ролі Анни Каменкової. Створе- --------------------------------------------------- ----- ------------- - 
ний нею образ (і картина в цілому) викликав суперечливі 

оцінки, але привернув увагу як акторська робота. Читачі 

запитують про інші ролі артистки, її шлях у мистецтво.

Залишатись 
нерозгаданою

Повідомленню про те, що в 
Каменкової була двадцятиріч
на пауза між зйомками, мож
на й не повірити: актриса ж 
молода. Про те це правда — 
вперше Аня постала перед 
кінокамерою в п'ятирічному 
віці. Глядачі зустрілися з нею 
є фільмі «Дівчинка шукає 
батька».

Тривала розлука з кіно, яка 
настала потім, не була, однак, 
безповоротною. Після закін
чення Щепкінського училища 
А. Каменкова почала працю
вати в Московському драма
тичному театрі на Малій 
Бронній і одержувати запро
шення кінорежисерів. В ек
ранному мистецтві, як і в лі
тературі (любов до неї вихо
вали батьки-вчителі) їй подо
баються герої, які «ніколи не 
розкриваються остаточно». 
Такою вийшла, зокрема, Ма
ша Стрельцова у стрічці 
Л. Меьакера «Молода дру
жина».

Протягом фільму ми спо
стерігаємо турботи і клопоти 
молодої жінки на початку її 
подружнього життя. І весь час 
нас супроводить відчуття де
якої загадковості всього, що 
робить Маша. Ось вона зва
жується на заміжжя і нібито 
й не хоче цього; ось вона йде 
від чоловіка, наче й маючи 
достатньо підстав для такого 
вчинку, і одночасно ніби сум
нівається у його правильнос
ті; а ось вона повернулась 
додому — і все-таки щось 
заважає повірити, що це на
зовсім. Схоже, що ця недо
мовленість у діях героїні не 
запрограмована драматургі
єю фільму.

її створює сама актриса 
зовнішніми виражальними за
собами: тут і небагатослів
ність, і задумливий погляд, і 
потамоване зітхання... У ре
зультаті глядач відчуває в 
Маші багате внутрішнє життя, 
не пізнаючи, однак, усієї його

глибини. А Каменкоаій цього 
й треба -г як ми пам'ятаємо, 
її найбільше приваблюють об
рази, які залишаються не роз
гаданими до кінця. і

Спробуйте, наприклад, од
нозначно оцінити характер І 
Ноаі Петрооської а того ж І 
«Сонячного вітру», з упевне- І 
ністю сказати, що вона ось 
така-то і ніяка інша. Не ви- * 
йде, бо в Наді поєднуються 
чесність з неувагою до лю
дей і навіть черствістю, ціле
спрямованість із різкістю. Од
нак у цій мішанині виконави
ця виділяє головне: Надя без
застережно вірить у важли
вість справи, якій служить, 
здатна невтомно прямувати 
до мети. Часто все це йде на 
шкоду її стосункам з близь
кими. Актриса якось дала по
яснення такої невідповіднос
ті:

— У сучасної працюючої 
жінки щось обов’язково тер
пить — або робота, або дім.

У Наді на першому місці 
робота. Що з цього виходить, 
ми бачили. Можливо, попере
ду в Анни Каменкової образ 
жінки, якій «здасться знайти 
щасливе поєднання цих го
ловних ліній життя, водночас 
залишаючись чарівною і... 
вгадали — трохи загадковою. 
Судячи з листів, у глядача є 
потреба побачити на екрані 
таку героїню. Очевидно, для 
того, щоб повчитися в неї.

Необхідні для створення 
такого характеру лагідність, 
жіночість, а разом з тим на
полегливість, вірність ідеї, 
непримиренність до фальші 
Анна Каменкова може зобра
жувати досить виразно. Про 
це свідчать як ролі в назва
них фільмах, так і в театраль
них виставах за п’єсами 
І. Тургенева, М. Гоголя, 
М. Горького.

Н. ДАНИЛЕНКО.

ІПІЛІІ М у ІіуиіМІИІІІЛ

профтехосвіти П. М. Пасіч
ник, бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади токарів 
виробничого об’єднання по сі
валках «Червона зірка», де
легат XIX з’їзду ВЛКСМ 
Л. Бобошко, учень СШ № 17 
В. Балашов, учень МИТУ І 
№ 4, делегат першого респуб- Л 
ліванського зльоту відмінна- ІЛ 
ків профтехучилищ Ю. Лу- II 
иьои, робітпип» __ фабрики, делегат XXVI з їзду 
К11РС Н. Ф. Коваленко, ди
ректор МПТУ № 2 імені Ге- 
роя Радянського Союзу О. С. ’г 
Єгорова, заслужений праців
ник системи професійно-тех
нічної освіти А. Ф. Кармазин.

В усіх виступах відзнача
лося, що Комуністична пар
тія, Радянський уряд неослаб
ну увагу приділяють розвит
кові системи профтехосвіти. В 
шести професійно-технічних 
училищах Кіровограда нині 
навчається більше чотирьох 
тисяч юнаків і дівчат. Ці нав
чальні заклади мають міцну 
навчально-матеріальну базу, 
все необхідне для формуван
ня знань, умінь, навиків, а та
кож відпочинку і занять спор
том. З інтересом восьмиклас
ники слухали слова бригади
ра формувальників виробни
чого об’єднання по сівалках 
«Червона зірка», депутата 
Верховної Ради СРСР В. І. 
Гетьманця. Потім Віталій Іва
нович вручив комсомольські 
путівки в ПТУ тим, хто вирі
шив продовжити навчання в 
них.

За активну роботу по про
паганді робітничих професій 
були нагороджені грамотами 
міськкому комсомолу комсо
мольські організації СШ

5, 9, 14 і 23.
Н. ГАРБА, 

секретар — завідуюча 
відділом учнівської мо
лоді міського комітету 
ЛКСМ України.ГОРЯТЬТИМУРІВСЬКІ

Випускний бал... Кожен з 
нас із завмиранням серця че
кав цього урочистого момен
ту, мріяв про те, коли нареш
ті з повним правом можна 
переступити поріг дитинства, 
зробити крок до самостійнос
ті, до того принадного і 
складного, про яке ще нема 
чіткого уявлення, але яке на
зивається життям.

Перше, чим хочеться довес
ти свою індивідуальність, — 
це плаття Чіі костюм для ви
пускного балу.

Яким воно буде, плаття? Бі
лим, червоним із золотим? А 
може, світло-блакитним з од- 
нією-єдиною квіткою? Звичай
но, не колір і не фасон плат
тя чи костюма — найважливі
ше в житті, але хвилювання 
старшокласників зрозумілі.

У Болгарії вже стало тра
дицією, що промислові під
приємства і торгівля заздале
гідь готуються ДО ЦІЄЇ події. 
У березні-квітні в магазинах 
появляється багатий асорти
мент тканин як вітчизняного 
виробництва, так і імпортних 
— однотонних, набивних, із 
золотою чи срібного ниткою, 
натуральних із доданням 

синтетики. Словом, на будь- 
який смак.

Особливу турботу про ви
пускників виявляє, центр моди
— державне господарське 
об’єднання «Валентина». Що
року воно розробляє нову 
колекцію, проводить демонст
рації моделей, знайомлячи 
молодь з напрямами мод», 
інформуючи про те, де ви
пускатимуться й продавати
муться моделі, що демонст
руються.

— Нинішня колекція «Ва
лентини». — розповідає Ра- 
фаель Леві, директор вироб
ничо-технологічної лаборато
рії об’єднання, — розроблена 
як у романтичному, так і кла
сичному стилі. Дизайнери і 
художники використовували 
натуральні тканини — бавов
ну, шовк, жоржет, а також 
букльовану пряжу.

Домінують довгі плаття пе
реважно з однотонних тканих, 
озлоблені рюшами, воланами, 
з вишивкою, аплікацією. Інші
— до коліна — з багатими 
кольоровими тамами, відзна
чаються легкістю, зручні для 
танців. Не пропущені мимо 
уваги і екстравагантні моделі: 

брюки різних типів із жилет
ками, комбінезони...

— Слід зауважити, — гово
рить далі Р. Леві, — що плат
тя чи костюм» однієї моделі 
шиються невеликими партія
ми, а часто і в єдиному ви
конанні. Продаються вони в 
сорока спеціалізованих мага
зинах країни.

Якщо ж випускникові важ
ко зупинити вибір на чомусь 
певному, у вівторок і четвер 
можна одержати консульта
цію у художників «Валенти
ни». Тут також порадять, які 
аксесуари підібрати — пояс, 
сумочку, туфлі, біжутерію... 
Для тих, хто хоче пошити со
бі плаття в ательє, у ці місяці 
замовлення приймаються поза 
чергою. Софійський ЦУМ, на
приклад,при продажу ткани
ни видає випускникам талон 
на позачергове пошиття у 
певних ательє столиці.

А коли плаття чи костюм 
для випускного балу готові, 
залишається тільки обдумати 
останні деталі і чекати свята.

Г. ШИНКАРЕНКО, 
кор. АПН.

Софія.

Італійський композитор До- 
ніцетті славився тим, що пи
сав свої опери неймовірно 
швидко. Одного разу в його 
присутності розповіли, що 
Россінні створив «Севільсько
го цирульника» за тринадцять 
днів.

— Що ви на це скажете, 
маестро? — спитали Доніцет- 

ті.
— Гадаю, — озвався бій, 

— що це цілком можливо. Ад
же Россіні завжди писав по
вільно.

•і-- * *
Коли Моцарт у семирічно

му віці давав концерти у 
Франкфурті-на-Майні, до 
нього підійшов хлопчик років 
чотирнадцяти і сказав:

— Як ти чудово граєш! Ме
ні ніколи так не навчитись.

— Чому? Адже ти зовсім 
дорослий. Спробуй, а якщо не 
вийде, почни писати ноти.

— Я пишу... вірші...
— Це теж дуже цікаво. 

Писати гарні вірші, мабуть, 
ще важче, ніж створювати 
музику.

— Та ні, зовсім легко. Ти 
спробуй...

Співбесідником Вольфганга 
Моцарта був юний Вольфганг 
Гете.

* * *
Нанрожевіше озеро знахо

диться на Челекені — півост
рові Каспійського моря. Нази
вається воно Порсу-Гель.

Його береги складені з кіру 

— чорної асфальтоподібної 
маси, яка утворилася з наф
ти, що прибивається з дна 
озера.

Всередині озеро «пухирить
ся» — кипить від вуглеводне
вих газів, які виходять з во
ди. По дрібних руслах, зафар
бована в рожевий колір з 
нього в невелику долину виті
кає вода. Гі забарвлюють осо
бливі мікроорганізми. ГІитя 
такої води, пефіо ж, ніхто не 
стане, але чарівність і незви
чайність дивовижного < озера 
забути важко.

$ * *
На Середньому Уралі, по- 

близ}' міста Кунгур, є всесвіт
ньо відома Кунгурська пече
ра. Довжина добре вивченої 
її частини 5 кілометрів. У ній 
нараховується майже сто гро
тів. Багато які з них вража
ють своєю дивовижною при
родною красою (Брильянто
вий зал, зал Дайте, Руїни 
Помпеї, Дружба народів та 
ін.). На дні гротів лежить 36 
озер. Найбільше озеро місти
ться в гроті Дружба народів. 
Воно так і називається — Ве

лике, площа ного водної по
верхні близько 700 квадрат
них метрів. Мешканці водой
ми — сліпі рачки-крангонікс.ч.

* *
Москва приймала гостей — 

велику групу педагогів, які 
приїхали мало не з усіх кінців 
земної кулі.

На урочистому вечорі у Ве
ликому залі консерваторії 
працівники освіти столиці зу
стрілися із своїми зарубіжни
ми колегами.

— Слово надається народ
ному комісару товаришеві 
Л ун ач а р сько м у 1

Ангтолій Васильович виго
лосив вітальну промову — яс
краву, образну, дотепну, спо
чатку російською, потім ан
глійською, німецькою, фран
цузькою і після миттєвої пау
зи іспанскою мовами.

По рядах пронісся здивова
ний гомін. Коли Лупачарськнй 
проказав ту ж промову по- 
італійськи, а потім стародав
ньою латинню, зал піднявся, 
і залунали нестримні оплески, 
що не вщухали кілька хвилин.

ЗІРКИ
У місті Каневі Черкаської 

області на будиннах ветеранів 
війни і праці, солдатських 
удів і матерів загиблих воїнів 
зачервоніли зірки. Це — «ві
зитна картка» тимурівців Ка
нівської середньої школи 
№ 4. Після занять, зробивши 
домашні завдання, діти виру
шають до своїх підшефних.

Як повідомив кореспондент 
РАТАУ М. Карпенко, кожен з 
вісімнадцяти загонів має кон
кретне завдання. Тимурізці 
ретельно доглядають за під’
їздами будинків, допомагають 
прибрати тим мешканцям, ко
му важно виконувати цю ро
боту. Треба допомогти самот
ній х<інці відремонтувати пар
кан, скопати грядки, заготува
ти топливо — школярі тут як 
тут. Дізнавшись про незду
жання захисника Брестської 
фортеці Федора Леонтійовича 
Зззірного, тимурівці відразу ж 
прийшли на виручку — збіга
ють у магазин за покупками, 
доставлять з пральні білизну.

Так роблять школярі і в ін
ших містах і селищах Черка
щини. У дружних загонах 
юних помічників 70 тисяч 
піонерів — третина всієї об
ласної організації. Під їх дбай
ливим шефством — понад 15 
тисяч ветеранів війни і пра
ці, солдатських удів і матерів. 
Добрі діла тимурівців заслу
жили високу оцінку дорослих.

(РАТАУ).
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У попередньому турі кі- 
ровоградці зазнали пораз
ки (0:2) від спартаківців 
Житомира, 
добилися 
черкаським «Дніпром» 4:0.

...Перший
вався. Залишалося до від

а вінничани 
перемоги над

тами закіпчу-

сепочинку п'ятнадцять 
кунд. 1 в цю мить суддя 
республіканської категорії 
Валерій Литвипов призна
чає одипадцятиметровий. 
Вінничани чітко реалізува
ли його — 1:0.

Друга половина гри по-

чалася рішучими діями 
наших земляків. Але гос
подарі поля були готовими 
до подібного перебігу по
дій. Раз по раз вони за
грожували воротам «Зір
ки». Під час однієї із їх
ніх атак па шістдесят сьо
мій хвилині захисник кіро- 
воградців Сергій Денисен
ко недозволенны прийомом

збив нападаючого «Ниви». 
Знову пенальті. На табло 
— 2:0.

Зірка втратила те два 
очка. їх вона вже розгу
била дванадцять. На цьо
му відрізку чемпіонату це 
занадто багато.

Наша команда виступа
ла в такому складі: Б. Фі- 
латов, О. Трегубенко, 
О. Смичспко, О. Василь-

■■В і_ і- г■_

чепко, В. Лазаренко, С. Де
нисенко, В. Димов, С. Му- 
радян, В. Бойченко 
(Є. Петрачеиков), О. Алек
сеев, М. Калита (Е. Дени
сенко).

Сьогодні «Зірка» на сво
єму стадіоні поміряється 
силами з павлоградським 
«Колосом».

В. ТВЕРДОСТУП.

'А ЦТ (1 програма)
14.30 — Новини. 14.50 

Номуністи 80-х. Док. фільми 
«І слово ділом відгукнеться», 
«Бути потрібним людям». 
15.35 — Твоя ленінська біб
ліотека. «Дитяча хвороба «лі
визни > □ комунізмі». 16.00 — 
Д. Д. Шостакович. Концерт 
№ 1 для фортепіано з орке
стром. 16.25 — Кінонарнс 
«Танзанія сьогодні». 16.45 — 
Розповідають наші кореспон
денти. 17.15 — Стадіон для 
всіх. 17.45 — Концерт дитя
чих художніх колективів. 
18.15 — Наука і життя. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Мультфільм «Наймолодший 
дощнн». 19.10 — Співає за
служена артистка Казахсь
кої РСР Р. Римбаєва. 20.00 — 
Де національного свята Аф
ганістану — 5-ї річниці Квіт
невої революції. Дон. теле
фільм «В об'єктиві — Афга 
ністан». 21.00 — «Час». 21.35
— Це ви можете. 
Чемпіонат світу з 
Збірка _ Швеції

22.15 — 
з хокею: 

______ _____ ... — збірна 
СРСР. Б перерві — 22.55 — 
Сьогодні у СЬІТІ.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45

Мул ьтфільми 
вий їжак». «Остання 
на Змія Горинича». 
Телефільм «інженер 
чатсв» 1 серія. 10.20 
видне — неймовірне. 
Новини. 14.30 — 
14.50 — Док. фільми

фільми «Комсомольська пло
ща», «Відрядження», «Осінь 
в Дубеннах». 15.45 — Росій
ська мова. 16.15 — Концерт 
Державного ансамблю на
родного танцю Азербайджан
ської РСР., 16.45 — Уроки 
хліба. Передача 2. 17.30 — 
Веселі но гни. 17.45 — Шахо
ва шнола. Клас розрядників. 
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. «Духовний 
світ людини», «Колектив і 
особа» (на прикладі радгос
пу «Судиславсний», Костром
ської області). 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з хокею. Матч 
команд фінальної групи. 1 і 
2 періоди. В перерві — Як
що хочеш бути здоровим. 
21.00 — «Час». 21.35 — 3-й 
період матчу номанд фіналь
ної групи. 22.15 — Чемпі
онат світу з хокею. Матч 
нсманд фі&Зльної групи. В 
перерві — 22.55 — Сьогодні 
у світі.

21.00 — «Час». 21.35 — Кіно- 
панорама. 23.05 — Сьогодні 
У світі. 23.20 — Концерт
артистів Болгарської естра
ди.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — Камерний 
нонцерт. 11.05 — «Нові кни
ги». Іі.до — «Шкільний ек
ран». Музика. 5 кл. 16.00 —

ту з хокею. Матч команд фі
нальної групи. 21.00 —
«Час». 21.35 — 3-й період 
матчу команд фінальної гру
пи. 22.15 — Чемпіонат сві
ту з хокею. Матч команд 
фінальної групи. У перерві 
- 22.55 - Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-концерт 
«Сибірський сувенір». 11.00

«Пластиліно- 
нарече- 
9.15 -

Прон-
— Оче- 
11.20 — 
Новини. 

. __ _І_______ «Турбо
та номер один». «Весни Сте
пана Хасти». 15.25 — Кон
церт фольклорного ансамб
лю «Росіяночка» Палацу 
культури автозаводу і:л. Ле
нінського 
м. Москви.
В. і. Леніна 
драматургії. 16.35 
н<е людина. Зустріч школя
рів і учнів ПТУ з заслуженим 
майстром спорту Ш. Кара- 
гетяном. 17.20 — Адреси мо
лодих. 17.35 — Концерт сим
фонічного оркестру Ленін
градської філармонії ім. Д. Д. 
Шостаковича. 18.15 — Карл 
Маркс. «Роздуми юнака при 
обранні професії». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Бід- 
біриовий матч чемпіонату 
Європи з футболу. Збірна 
СРСР — збірна Португалії. 
В перерві — Якщо хочеш 
бути здоровим. 21.00 —
«Час». 21.35 — Док. 
фільм «Художник книги — 
Дементій Шмаринов». 22.30 
— Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна наме

рз». 10.35 — Любителям хо
рового співу. 11.20 — Науно- 
во-популярннй фільм. 12,05
— «Мальовничий світ дитин
ства». 12.35 — «Роздуми з 
приводу». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.30 — Ф;льм-концерт «Ди
ваки». 16.40 — Для школя
рів. «ЮТ-83». 17.15 — Гра
ють юні музиканти. 17.45 — 
«Екран пошани Українсько
го телебачення». 18.00 — Те
лефільм «Живіть щасливо».
18.30 — Концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— і. Ьрамс. Симфонія Нч 1. 
20.20 — Телефільм. 20.49 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. фільм 
«Кугузов». 23.15 — Новини.

А УТ

комсомолу 
15.45 — Образ 
в радянській 

Що мо-

теле-

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Жиеє слово». 
11.20 — Художній фільм 
«Мертвий сезон». 1 і 2 серії. 
13.35 — «Старти надій». 16.00 
— Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Концерт 
органної музики. 16.55 — 
Для дітей. «Олівець-малю- 
вець». 17.30 — «Село і лю
ди». 18.00 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.15 — <День 
днем». (Кіровоград). 18.30 
Співає А. Кудлай. 19.00 
«Актуальна камера». 19.30 
Зустріч з піснею. 20.30 
Док. фільм «Машиніст». 20.40 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
— «Час». 21.35 — Наукогіо- 
популярний фільм «На шля
ху до океану». 22.20 — Нови
ни.

А ЦТ (Н програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. фільм «Пісня про гірсь
кий Алтай*. 8.35, 9.35 —
Природознавство. 4 кл. 8.55
— Науково-популярний
фільм «Менська пуща». 9.35, 
ІЗ.15 — Іспанська мова 
9.55 — Науково-популярний 
фільм «Авачичський вул
кан». 10.05 — Учням ПТУ.
В. Маяксзський. Поема «Во
лодимир Ілліч Ленін». 10.35. 
11.43 — Зоологія. 7 кл. 11.00
— Для вас, батьки. 12.10 — 
Фізика, 10 кл. 12.40 — Пое
зія Мірзо Турсук-заде. 13.45
— Я. Гашєх. Сторінки життя
і творчості. 14.20 — Фільм
із субтитрами «Не вір. що 
мене більше немає». 15.30 — 
Новини, 18.00 — Новини. 
18.20 — Док. телефільм 
«Прогулянка по Неаському». 
18.30 — V Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Беселкз». 
Мистецтво Індії. 19.00 —
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня назка. «Чарівний ек
ран». 20.15 — Екран збирас 
друзів. Концерт художніх 
колективів міст-побратиміп. 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Інженер Прончатов». 
З серія.

Новини. 16.10 Срібний
ДЗЕІНОЧОН». 16.30 — Фільм- 
концерт. 16.40 — Атеїстичні 
діалоги. 17.15 — «Райдужне 
скло». Телефільм. 17.30 — 
Для школярів. «Зустріч з юн
гою Юрком». 18.00 — Док. 
фільм «Моя Кабардино-Бал- 
нарія». 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.40 — 
«Співець революції». До 100- 
річчя з дня народження 
Д. Бедного. (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна камера». 
19.30 — Кінопрограма «Ма
льовничий світ природи». 
20.00 — А. Герольд. «Марна 
пересторога». Балетна виста
ва. 20.50 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Продовження вистави «Мар
на пересторога». 22.30 — 
Новини.

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. телефільм «Славне міс
то Новгород». 8.35, 9.35 — 
Географія. 8 кл. 9.05, 13.15 — 
Англійська мова. 10.05 — 
Поезія Е. Багрицького. 10.35, 
11.40 — Історія. 7 кл. 11.00
— Науково-популярний 
фільм «Весняні наспіви». 
11.10 — М. Глінка. «Вальс- 
фантазія». 12.05 — Науково- 
популярний фільм «Геологи 
вийшли в море». 12.40 — 
«Ця невеличка книжечка вар
та цілих томів...» Про Мані
фест Комуністичної
13.45 — Знай і умій,
Дж. Рід. Сторінки 
творчості. 15.15 — 
18.00 — Новини.
Концерт артистів балету Но
восибірського академічного 
театру опери та балету. 18.45
— Док. фільм «Пригоди Яро
слава Гашена в розповідях 
Йозефа Швейна». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Мінськ) — «Мета
ліст». У перерві — Вечірня 
назка. «Чарівний екран».
20.45 — Мініатюри ПаганінІ 
і Сарасате для скрипки ви
конує заслужений артист 
Грузинської РСР І. Політков- 
ський. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Довгі дні, ко
роткі тижні...» 1 і 2 серії.

— «Братерство». Змагаються 
трудящі України, Грузії, 
Азербайджану, Вірменії. 
12.00 — «Призначається по
бачення». Музично-розва
жальна передача. 12.30 — 
«Загартуйте дитину». Пере
дача для батьків. 13.00 — 
До 80-річчя II з’їзду РСДРП. 
Репортаж з Київського філі
алу Центрального музею 
В. І. Леніна. Передача III. 
14.00 — Кубок європейський 
чемпіонів з гандболу. Фінал. 
Жінки. «Спартак» (Київ) — 
«Раднічкі» (Белград) 15.15 — 
«Інтерклуб». 16.05 — Гумо
ристичний дитячий кіножур
нал «Єралаш». ---- 
<Барвистий хоровод», 
церт. 17.00 
«Бравий 
шек у 
«Скарби 
18.00 — 
футболу
намо» (Київ). 19.45 — «Акту
альна камера». 20.15 — Му
зичний відоофільм «Немає у 
світі тиші». 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Новини кіноекрану. 
22.50 — Новини.

концерт. 21.00 — Репортаж 
про святкування Дня Міжна
родної солідарності трудя
щих 1 Травня. 22.00 — Льо
дова фантазія. Виступ май
стрів фігурного катання.

А УТ
9.00 — «Таланти твої Укра

їно». Концерт. 9.45 — Київ. 
Площа Жовтневої революції. 
Передача, присвячена Дню 
Міжнародної солідарності 
трудящих — 1 Травня. По
закінченні — Концерт дитя
чої самодіяльності. 12.20 — 
Музичний фільм «Земле моя 
світла» з участю вокального 
квартеру «Явір». 12.50 — 
«Мир голубій планеті». Літе
ратурно-музична композиція. 
13.10 — «Сонячне коло».
13.35 — «Кіномозаїна». 14.55
— Худ. телефільм «Про Чер
вону Шапочку». 1 серія. 
16.00 — Документальний 
фільм «Мати». 16.30 — «Кі- 
ровогрчдщина першотравно- 
□а». (Кіровоград). 17.20 — 
«Першопрохідці». 17.50 — 
Музичний відеофільм «Порт
рет, написаний голосом». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.40 — Худ. фільм
«Чорна курна, або Підземні 
жителі...» 20.50 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — Репор
таж про святнування Дня 
Міжнародної солідарності 
трудящих — 1 Травня. 22.00
— «П’ять хвилин на розду
ми». Молодіжна розважаль
на передача.

А ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —. 

Концерт оркестру Мінського 
Державного цирку. 8.45 — 
Короткометражні телефільми 
для дітей — «Месники із 2-го 
«В», «Мій друг “-------•-
який знає все», 
Пушкін». 9.45 • 
Красна Площа, 
присвячена Дню 
ної солідарності 
1 Травня. По
11.30 
сьний ____ ... .
Мультфільми. 12.45 
телефільм «Земля

Ннопиц, 
«Здрастуй, 
— Моск,за, 

Передача, 
МІжнарод- 
тр удящих 

закінченні —
Святковий піонер- 
концерт. 12.00 —.

— Дек. 
моя, Ро

сія». ‘ 13.45 — Голоси народ
них інструментів. 14.30 — 
Святкова композиція за тзо- 
рами радянських художни
ків. 14.50 — О. Корнійчук. 
«Пам’ять серця». Фільм-вис- 
тава. 17.10 — Концерт ан
самблю танцю «Зебо». 17.40 
— Біля театральної афіші. 
18.40 — Очевидне — неймо
вірне. Кінсдодаток. Фільм 
«Таємниця острова Бек-Кап». 
20.00 — Вечірня казка.
Мультконцерт. 20.15 — ДокГ 
фільми. 21.00 — Репортаж 
про святкування Дня Міжна
родної солідарності трудя
щих — 1 Травня. 22.00 — 
Фільм «Багата наречена».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

за

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

може людина. Зустріч шко
лярів і учнів ПТУ :ч заслуже
ним майстром спорту Ш. Ка
рапетяном. 9.30 — Телефільм 
«Інженер Прончатов». 2 се
рія. 10.35 — Концерт Пер
шого онремого показоеого 
сркестоу Міністерства обо
рони СРСР. 11.25 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Комсомол — моя доля. Дон.

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

тавка Буратіно. 9.10 — Теле
фільм «Інженер Прончатод». 
З серія. 10.15 — Концерт
двічі Червонопрапсрчога ім. 
Александрсеа ансамблю піс
ні й танцю Радянської Армії. 
11.15 — Новими. 14.30 — Но
вини. 1<50 — П’я-тирі‘.’<<а — 
справа ножного. Док. фільми 
«Пропоную рішення». «Золо
та лоза». «Автосервіс: проб? 
лами і пошуки». 15.50 — Ви
ступ артистів Соціалістич
ної Республіки В’єтнам. 16.10
— Вчені — агропромислово
му комплексу Підмосков’я. 
16.40 _— Веселі старти. 17.25
— Співає заслужений артист 
Чечсно-Інгушської АРСР 
А. Долхадов. 17.45 — В. Ма- 
яиовський. Поема «Добре4 
І»« — Сьогодні у світі 
19.00 — Обговорюємо проект 
Закону СРСР про трудові 
колективи і підвищення їх 
ролі е управлінні підприєм
ствами установами, органі
заціями. 19.20 — Концерт ан
самблю електомузичних ін
струментів 11Т і ВР. 19.50 —

’ Телефільм «Знайди свій дім >.

партії. 
14.30 - 
життя і 
Новини. 
18.20 -

£ ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — __

ня далека й близька. 9.30 — 
18-й тираж «Спортлото». 
9.40 — Для язе, батьки. 10.10
— Творчість юних. 10.35 — 
Рух без небезпеки. 11.05 — 
Док. фільм «Що можуть 
прості люди». Про боротьбу 
прогресивних сил планети 
проти загрози ядерної війни. 
11.45 — Концерт оркестру 
російських народних інстру
ментів ЦТ і ВР. 12.40 - Ко
ло читання. 13.25 — V Між
народний фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». Пісні від- 
земської осені (СРСР). 14.00
— Російський музей. Радян
ська графіка. 14.30 — Нови
ки. 14.45 — Фільм — дітям. 
«Голубий патруль». 15.50 — 
У світі тварин. 16.50 — Те
лежурнал «Співдружність». 
17.20 — Мультфільм. 17.30-- 
Філнм «Сибірячка». 1 І 2 
серії. 19.45 — Чемпіонат сві-

2

Піс-

16.15 —
Кон- 

Теленовела 
солдат Ярослав Га- 
Киев у». ‘~
музеїв 

Першість 
«Жальгіріс»

17.45 —
України».

СРСР з
— «Ди-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Телефільм «Довгі дні, 
нороткі тижні...» 1 і 2 серії. 
10.40 — Ранкова пошта. 
11.10 — Весна. Кікозамальов- 
на. 11.15 — Прем’єра наших 
друзів. 11.45 — «Наука і
техніка» Кіножурнал. 11.55
— Програма Киргизької 
студії телебачення. 13.15
— 9-а студія.
Пісня-83. 15.45 
фільм «Ходіння 
13 серія. — 
ранок». 17.00 — .
рівників. 18.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Спартак»
— «Пахтакор». У перерві —
18.45 — Міжнародний огляд.
19.45 — Грає народний ар
тист СРСР Д. Шафран (віо
лончель). 20.00 — Вечірня
казна. «Зарядка для хвоста». 
20.15 — Музичний кіоск.
20.45 — Док. телефільм «В 
Печорські Альпи.,.» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Зе
лений вогник».

13.15 
14.15 —

— Теле- 
по муках». 
«Похмурий 

Клуб ма.чд-

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

фільм «Належу до робітни
чого нласу». 9.15 — Пісні й 
танці народів СРСР. 9.45 — 
Москва, Красна площа. Пе
редача, присвячена Дню 
Міжнародної солідарності, 
трудящих 1 Травня. По за
кінченні — святковий піо
нерський концерт. 12.00 — 
Мир. Труд. Травень. Поетич
на композиція. 12.30 —
«Москва травнева». Концерт. 
13.20 — Фільм-вистава Дер- 
жлрного Центрального теат
ру ляльок «Таємничий гіпо
потам». 14.25 — Зустрічі на 
радянській землі. 14.40 — 
На арені цирку. 15.50 — Ве
селі нотки. Конкурс юних 
вокалістів у Концертній сту
дії Останкіно. 16.50 — Фільм
— дітям. «Будьонівка». 18.00
— Нові мультфільми. 18.30 — 
Свій косий першотравневий

КООПЕРАТОРИ ПРОПОНУЮТЬ 
ВІДЗНАЧИТИ ПЕРШОТРАВНЕВІ СВЙТА В 
РЕСТОРАНАХ АБО КАФЕ СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ

коктейлі, фірмовіТут ви можете замовити 
страви, послухати легку музику.

Досвідчені кулінари та кондитери запропо
нують вам весняні салати, м'ясні страви, кон
дитерські вироби. Вони смачні, гарно оздоб
лені.

Запрошуємо відвідати також передсвяткові 
виставки-продажі напівфабрикатів та конди
терських виробів, влаштовані підприємствами 
громадського харчування споживчої коопера
ції. Всі ці послуги звільнять домогосподарок 
від зайвих клопотів, допоможуть чудово ЕІД- 
печити на свята.

Користуйтесь послугами ресторанів, кафе 
та магазинів «Кулінарія» споживчої коопера
ції Кіровоградщини!

Кіровоградська облспоживспілна.
УКООПТОРҐРЕКЛАМА,

«Молодой коммунар» - 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БІЇ 06437.
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