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В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ніціатива молодих
кукурудзоводів
Бюро обкому Компартії 

України схвалило ініціативу 
комсомольських організацій 
Олександрійського і Ново- 
українського районів по ви
рощуванню кукурудзи в 
1984 році.

Втілюючи в життя рішен
ня XXVI з’їзду КПРС, трав
невого (1982 р.) і наступних 
Пленумів ЦК КПРС, праг
нучи зробити вагомий вне
сок у реалізацію Продо
вольчої програми, вони зо
бов’язалися подвоїти площу 
під кукурудзою, яка виро
щується силами комсомоль
ців і молоді, добитися 
50-центнерного врожаю зер
на на кожному гектарі. Для 
цього в усіх комсомольсько- 
молодіжних тракторних 
бригадах, механізованих 
ланках, загонах намічено 
сівбу кукурудзи провести в 
стислі строки, насінням ви
соковрожайних гібридів, до 
1 червня завершити ремонт 
кукурудзозбиральної тех
ніки.

За рахунок раціонального 
1 ефективного використання 
техніки кожен колектив зо
бов’язався цього року на 
3—3.5 продегта проти плану 
.збільшити змінний виробі
ток на еталонний трактор, 
па 5 процентів зменшити ви
трати па експлуатацію ма
шинно-тракторного парку, 
зекономити 5—7 процентів 
паливно-мастильних матеріа
лів, добитися підвищення

У рахунок
Активно включився у 

Всесоюзне соціалістичне 
змагання за успішне вико
нання завдань четвертого 
року одинадцятої п’яти
річки комсомольсько-мо
лодіжний колектив про
давців відділу готового 
одягу Кіровоградського 
райкоопунівермагу (груп- 
комсорг комуніст Лариса 
Дзадевич).

За два місяці року при 
плані 87 тисяч карбованців

По праці
Комсомольсько - моло

діжний колектив пошивно
го цеху № 2 (керівник Лі
дія Павленко, групкомсорг 
Валентина Трохименко) 
славиться на нашому під
приємстві своїм трудо- 
любством, творчим пошу
ком і високими результа
тами в праці. Показовим 
у цьому плані став і поча
ток нового року. Зокре
ма, у лютому виконання 
соціалістичних зобов'я
зань КМК склало 143,5 
процента. Головна заслуга 
в здобутку колективу Вар
вари Василенко, яка вико
нала місячний план на 
151,4 процента, Надії Коз
лової (виконання плану 

проти плану на 1 процент 
продуктивності праці і до
датково на 0,5 процента 
знизити собівартість про
дукції.

Бюро обкому Компартії 
України рекомендувало пар
тійним, радянським, госпо
дарським органам, проф
спілковим і комсомольським 
організаціям всебічно під
тримати і поширити патріо
тичне починання комсомоль
сько-молодіжних колективів 
по посиленню шефства над 
вирощуванням кукурудзи, 
підвищенням її урожайності 
і валових зборів зерна. Мі
ськкоми і райкоми партії, 
райвиконкоми, обком ком
сомолу, ради агропромисло
вих об’єднань, керівників 
колгоспів і радгоспів зобо
в’язано здійснити конкретні 
заходи по наданню практич
ної допомоги комітетам ком
сомолу у формуванні ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів тракторних бригад, 
механізованих ланок, заго
нів, виділенні їм сільсько
господарської техніки, за
кріпленні площ, забезпечен
ні насінням і добривами.

Редакції обласних, міськ- 
районних і районних газет, 
обласний комітет по теле
баченню і радіомовленню 
зобов’язано широко висвіт
лювати роботу кращих ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів по вирощуванню 
кукурудзи.

П’ЯТИРІЧКА: РІК ЧЕТВЕРТИЙ

травня
реалізовано одягу на 94,3 
тисячі карбованців. І за 
першу декаду березня ко
лектив уже продав товарів 
на 1000 карбованців понад 
план. КМК нині працює в 
рахунок травня, і в цьому 
велика заслуга молоді — 
швачок Людмили Олійник, 
Наталі Ковальської, Тетя
ни Лисих та Наталі Кома- 
хіної.

А. ЩЕРБАКОВ.

й шана
склало 151,7 процента), 
Надії Букіної (146,3 про
цента до плану). До речі, 
портрет Н. Букіної кра
сується на районній ком
сомольській Дошці поша
ни «Молоді гвардійці п’я
тирічки». Цієї честі вона 
удостоїлася за перемогу 
в соціалістичному зма
ганні.

Відзначена за ударну 
працю і Тетяна Пустоцвіт— 
дівчину нагороджено пу
тівкою райкому комсо
молу.

В. ПРОКОПЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Віль- 
шанського районного 
промкомбінату.

«Червоній 
суботі» — 
ударну
працю
Олександрійський елек

тромеханічний завод.
Комсомольсько . моло

діжна бригада по скла
данню друкованих плат 
складального цеху № 110 
(бригадир В. А. Круглен- 

ко, групкомсорг Олена 
Кузьменко) в день субот- 
ника зобов’язалася вико
нати робіт на 70 карбо
ванців.

* * *
КМК по складанню 

.блоків, яким керує бри
гадир К. І. Градова, і де 
групкомсоргом Олена 
Силенко (складальний цех 
№ 101) вирішили 50 про
центів робочого часу 
працювати на зеконом
леному флюсі і припої. 
55 карбованців буде пе
рераховано в фонд су- 
ботника.

М. ЧАБАН, 
секретар комітету 
комсомолу заводу.

Наша
впевненість
На спільній нараді 

профспілкової, партій
ної і комсомольської ор
ганізацій комуністи і мо
лодь нашого підприєм
ства одностайно виріши
ли: у день комуністично
го суботника виробити 
1 транспортувати в кол
госпи району 75 тонн 
комбікормів (при змін
ній нормі 60 тонн).

Впевнений: це завдан
ня з честю виконають як

11.НХ перших сонячних 

диіп молоді механізатори 

першої тракторної брига

ди колгоспу «Дружба» 

Петрівського району че

кали з нетерпінням. Коли 

помічник бригадира Во

лодимир Бакун повідо

мив, на яких площах 

можна закривати вологу, 

то хлопці вже знали, де 

кому працювати. Про це 

домовлялись в бригаді

завчасно.

До пізнього вечора 
сонце щедро гріло землю. 
А молоді механізатори 
Сергій Ситкін, Юрій Бі
лий, практикант Олек
сандр Лазаревич разом із 
своїм наставником Во
лодимиром Єфремовичем 
Безрукавним і ветерана
ми праці закрили в цей 
день вологу на площі 
215 гектарів.

На знімках: прак
тикант Олександр ЛАЗА
РЕВИЧ із своїм настав
ником Володимиром Єф
ремовичем БЕЗРУКАВ
НИМ; Юрій БІЛИЙ за 
роботою.
Тенет і фото М. САВЕННА. 

наші досвідчені робітни
ки, так і молодь, очо
лювана секретарем ком
сомольської організації 
комуністом Віктором По« 
повим.

Крім того, неуково-тех« 
нічні працівники і части
на водіїв працюватимуть 
також на благоустрої те« 
риторії заводу і вулиці 
що прилягає до неї.

У фонд суботника пла« 
нуємо перерахувати по« 
над 400 карбованців.

В. ПОДКОЛЗІН, 
директор Кірово
градського міжкол

госпного комбікор
мового заводу.

Про подвиг 
цілинників

Плідно працюють члени 
учнівської лекторсьної гру
пи, створеної при комітеті 
комсомолу Оленсандрівсьної 
середньої школи № 1. Міні
мум два рази на місяць во
ни виступають в учнівським 
колентивах Із лекціями та 
бесідами. Так, недавно юні 
лектори виступили з лек
ціями «Цілинному подвигу — 
тридцять» та «Цілина підня
та—подвиг продовжується!», 
Актуальність обраної теми 
зрозуміла. Пленум ЦК НПРС 
2 березня 1954 року прийняв 
постанову «Про дальше 
збільшення виробництва зер
на в країні та про освоєння 
цілинних і перелогових зе
мель». Вся нраїна відзначає 
цей ювілей, і з добором по
трібного матеріалу утруд* 
нень не було. Особливо ста
ли в пригоді матеріали жур- 
налу «Під прапором ленініз
му» (№ 4) та газети «Аргу
менты и факты». З увагою 
були прослухані вдалі висту
пи Інки Ясиненко, Іри Шат- 
ньої, Людмили Штойко, Світ
лани Дудар. На висоному 
рівні виступали перед деся
тикласниками Наталка Дере- 
ча, Віктор Драч, Сергій Ши- 
шацький. Крім змістовного 
викладу матеріалу про ці
линну епопею, вони акцен
тували увагу на тому, щ<» 
в січні цього року Політбю- 
ро ЦК КПРС розглянуло пи
тання про тридцятиріччя ї> 
початку освоєння цілини В 
схвалило пропозицію про 
розгортання соціалістичного 
змагання номсомольсьно-мо- 
лодіжних нолективів за пра« 
во присвоєння імені Тридця
тиріччя освоєння цілини, 
В 10 «В» учні повідомили 
лектору, що їхній одноклас
ник Микола Мірошник одра
зу по закінченні школи йде 
працювати в транторну 
бригаду колгоспу «Іскра». 
Лентору Юрію Тірпану в 
4 «А» класі на запитання «А 
що ви знаєте про цілину?» 
навперебій відповідали, що 
їхній класний керівник 31- 
наїда Кирилівна Мельник — 
учасник освоєння цілини.

Продовженням цієї теми 
була зустріч учнів п’ятих — 
восьмих класів із завучем 

школи Валентиною Іванівною 
Лепіть. Вона чотири рони 
працювала в колгоспі імені 
Карла Маркса Кустанайської 
області і нагороджена ме
даллю «За освоєння цілин
них земель», яку разом із по
свідченням передала шкіль
ному історико-краєзнавчому 
музею.

Допомагають учням у під
готовці лекцій ветеран Ве< 
ликої Вітчизняної війни І! 
праці вчителька історії Люд
мила Петрівна Егорова, стар« 
ший учитель Тамара Омеля« 
нівна Охрімець. А нині під 
керівництвом молодого ко
муніста вчительки іноземної 
мови Лідії Мансиглівни За- 
кревсьної занінчують готу
вати лекцію за матеріалами 
лютневого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС.

Б. ЯРМОЛЕНКО, 
вчитель Оленсандрів- 
ської СШ Н® 1.



2—3 стор «Молодий комунар» 27 березня 1984 року

ЗАМІСТЬ АНОНСУ

«Ура! Настали канікули. Третя чверть позаду. Ні, стоп, чому я радію? Це ж 
останні мої шкільні канікули. Останні! Через два місяці — прощай, дитинство. 
Значить, треба березневий тиждень, вільний від занять, провести якнайцікавіше, 
якнайпам’ятніше... Іван ОМЕЛЬЧУК,

десятикласник».
(З листа до редакції).

ВІД «ВІТРИЛ»: товариші десятикласники! А ви приєднуєтеся до думки 
вашого ровесника? ІЦо зробили для того, щоб останні канікули стали «най...». 
Напишіть про.це. в наступний випуск сторінки для старшокласників.

Чекаємо листів!

ПОШТА «ВІТРИЛ»

52
ЛИСТИ НАДІЙШЛО 
НА АДРЕСУ 
СЬОГОДНІШНІХ 
«ВІТРИЛ»

Марія ЯКУБОВСЬКА, 
учениця 8 класу Новопав- 
лівської восьмирічної
школи Маловисківського 
району:

«Хочу розповісти про 
свою вчительку Валентину 
Олександрівну Кожухар. 
Це людина прекрасної ду
ші. Чуйна, щира, добра, 
вона вчить нас бути гід
ними громадянами нашої 
Батьківщини...».

Олена ТЕЛЮПА, семи
класниця Трепівської СШ 
Знам'янського району:

«У мене є подруга, яка 
живе в Німецькій Демо
кратичній Республіці, в 
місті Айзенгюттенштадті. 
Познайомитися з нею ме
ні допоміг мій учитель ні
мецької мови Олексій Ми
хайлович Гривнак. Звати її 
Дана Вітцель. Вона, як і я, 
навчається в 7 «Б» класі 
школи імені Георгія Ди
митрова. Вчиться на «4» і 
«5». Відвідує! музичну шко
лу, захоплюється спортом, 
філателією, фотосправою. 
Дана багато і цікаво пише 
про свою батьківщину, 
школу, в якій навчається, 
своїх учителів, друзів. її 
улюбленим навчальним 
предметом, як і в її одно
літків, є російська мова, 
яку викладає вчителька 
фрау Керн. Дана часто пи
ше мені про свою сім’ю— 
тата, маму, меншу сестрич
ку Катю.

Про свою німецьку по
другу я розповідаю на за
сіданнях шкільного КІДу, 
на зльоті кідівців у м. Зна
м’янці,

Ігор ЯВОРСЬКИЙ, учень 
10 класу Сагіьківської СШ 
Гайворонського району:

«...Стежкою, що звертає 
зі шляху на шкільне по
двір’я, посПІШМ* * дівчина. 
По квапливій Т-ДІ відчу
вається, що дорога до 
школи їй приємна і ра
дісна,

Про адреси юридичного 
інституту і юридичного 
технікуму запитують по 
други десятикласниці На
талія Буланенко та Ііша 
Погуляйко з ІІовоархан- 
гельського, І. Гапоненко з 
Олександрійського районів.

Повідомляємо, в м. Черні
гові с єдиний на Украї
ні юридичний технікум 
(250016, м. Чернігів, 16, 
вуя. Леніна, 116), а в 

м. Харкові знаходиться юри
дичний інститут (310024, 
м. Харків, вуя. Пушкін- 
сьна, 77).

* * *
Таїш Тинник, жителька 

СосЬіївки КомпанІТвського 
району, пише до консульт- 
пункту, що їй подобається 
професія кіномеханіка.

Занінчуй десять класів, 
Таню, і вступай до Кірово
градського ТУ № 1 (пул. іні
ціативна, 16/326), або звер
нися в дирекцію районної 
кіномережі.

Галя Чередник із Добро- 
велнчківського району та 
Олена ГІохиліок із ІІово- 
мнргорода хочуть стати 
кондитерами.

Дівчата, закінчуйте цА’Є- 
сятирічку і вступайте ^о 
Кіровоградського профе
сійного кулінарного учи
лища (вул. Компанійця, 65).

ф ф
«Де можна вивчитись на 

кі;ітннкнр.ч-декоратора?» — 
запитує С. Хохода.

У Дмитріиському СПТУ 
К? 9, що и Знам'янсьцдеу 
районі. Ж

* :|і #
А. Скрипник з Голова- 

нівського. Валя Т. із Зна- 
м’лнського районів та 
1. Попсску.ч із м. Знам’янки 
мріють про фах товаро
знавця.

Мрія станс реальністю, 
коли ви иступите до Кіро
воградського кооператив
ного технікуму (пул. Луна- 
чарського. 13).

Це Наталія Андріївна, 
молоди вчителька Саль- 
ківської СШ. Для Н. А. 
Мосвської нинішня весна 
порша в її педагогічній ді
яльності. Закінчивши торік 
Кіровоградський педінсти
тут, вона повернулася в 
рідне селище, де почала 
викладати історію у 4—6 
класах«.»*

Усім авторам «вітрил»— 
спасибі.

Нарешті задача розв’язана! Фото Р. АЗРІЕЛЯ.
Фотохроніка ТАРС.

«Я вже
«Мою людську гідність 

принижують... Допоможи, 
редакціє». І в унісон з 
цими анонімними рядка
ми десятикласника Іван- 
ковецької середньої 
школи Знам'янського ра
йону звучить лист його 
ровесника з Копанської 
СШ Маловисківського 
району О. Кононенка: «Зі 
мною поводяться, як з 
малою дитиною. Розсуди 
нас, редакціє...».

Слова відчаю зирвзли- 
ся у хлопців через те, 
що їх з однокласниками 
вчителі «беруть за руку 
І виводять із клубу». Лис
ти про антагонізм педа
гогів і школярів у пи
танні відзідин останніми 
вечірніх сеансів регуляр
но попадаються у нашій 
пошті, тому вважаємо до
цільним проаналізувати 
позиції сторін.

Із шкільної лави
Членські квитки Всесо

юзного товариства вина
хідників і раціоналізаторів 
вручено на Харківському 
заводі нестандартного ус
таткування групі школярів, 
які розробили на замов
лення підприємства інди
катор для виявлення об
риву в прихованій провод
ці. Автори новинки попов
нили першу в області 
шкільну первинну органі
зацію ВТВР, створену на 
станції юних техніків Ле
нінського району.

— Ми змінили традицій
ні форми роботи гуртків, 
в яких раніше конструю
вались в основному виро
би, що не мали практич
ної цінності, — говорить 
директор станції В. Браж
ник. — Перейти від гри до 
діла допомогли колективи 
промислових підприємств 
міста. Вони дали дітям 
конкретні завдання по 
розробці засобів малої 
механізації. Це відразу ж 
підвищило активність під
літків, їх почуття відпові
дальності за результати 
свого пошуку. Для вагоно
ремонтного заводу школя
рі вже змайстрували ме
ханічного мийника внутріш
ньої поверхні вікон. А це
ху товарів масового попи
ту електроапаратного за
воду запропоновано тер- 
моролик, який склеює з 
поліетиленової плівки об
кладинки та пакети.

В. КОТЛЯР, 
кор. РАЇАУ. І

АКИМ став для спіл- 
• чан колгоспу і місце
вої десятирічки організо
ваний ними своєрідний 
недільник.

Тепер уже важко ска
зати точно, хто перший 
запропонував його про
вести. Було то напере
додні концерту, який го
тували місцеві аматори. 
Комсомольці обговорю

День самоутвердження
вали програму майбут
нього вечора, і раптом 
пролунала пропозиція: а 
давайте порадуємо тру- 
дівниць-доярок не тільки 
хорошим концертом, а й 
позачерговим вихідним. 
Словом, вирішили в не
ділю попрацювати на 
тваринницькій фермі.

Правління колгоспу бу
ло партбюро і проф
ком Ж- теж. Гаряче під
тримали нас учителі й 
учні місцевої Веселів
ської середньої школи. 
Коротше кажучи, ферму 
нам довірили, а дояркам 
зробі^ц вихідний.

На ' перший погляд, 
здається, все просто: за
пропонували, вирішили, 
зробили. Але було то не 
зовсім так. Багато хто 
із спеціалістів господар
ства сумнівався в успіху 
справи, мовляв, попра
цює молодь день на фер
мі — за місяць порядку 

не наведеш. Тому й заві
дуючі!!! третьою молоч
нотоварною (де виріше
но було провести неділь
ник) А. Ю. Прохожан від 
вихідного відмовився. За
лишились контролювати 
роботу й дві доярки.

У суботу ввечері від
бувся концерт. А перед 
тим комсомольці з до
триманням усіх вимог, 

прийняли ферму, про
йшли інструктаж з техні
ки безпеки.

Робочий день почався 
о четвертій. Майже од
ночасно в багатьох бу
динках спалахнуло світ
ло, а трохи згодом на 
фермі вже порядкували 
п’ятдесят спілчан кол
госпу і школи. Обов’язки 
були чітко розподілені 
ще напередодні. Хлопці 
завозили корми для ху
доби, ЧИСТИЛИ ГОДІВНИЦІ, 
дівчата — доїли корів. 
Правда, біля кожної гру
пи тварин поралось не 
по одній, як то завжди, 
а по дві молоді доярки.

Велика справа — енту
зіазм. Він охопив не 
тільки молодих ініціато
рів недільника. Як 
справжні фуражири дія
ли завуч ніколи В. А. 
Присяжний, секретар 
партбюро колгоспу В. О. 
Вітько, сумлінно дог.ія- 

дав нетелей інженер по 
техніці безпеки господар
ства М. О. Калиниченко.

Коли закінчили третє, 
останнє доїння, на фер
му почали сходитися 
доярки. В очах кожної 
ми бачили і цікавість, і 
побоювання за власну 
групу. Погляди були 
звернені до годівниць та 
ще незаповненої дошки 

показників. Результати 
перевершили всі споді
вання. А. Ю. Прохожан 
оголосив, що комсомоль
ці надоїлй за день 1205 
кілограмів молока. Це 
було більше, ніж у субо
ту. Порівняно з поперед
нім днем вищою була і 
жирність продукції: 3,6 
процента проти 3,5. Сло
вом хлопці іі дівщітЗ До
вір'я виправдали ~
А в понеділок, прямую
чи на роботу чи в шко
лу, кожен згадував робо
ту на фермі.

Нелегка робота у 
доярок. І доиомОЙЙа їм, 
дати змогу відпочити - - 
цс в силах молодих. При
чому не тільки нашого 
господарства.

В. СОЛОД, 
секретар комсомоль
ської організації 
колгоспу імені Ча
паева.

Бобринецький район.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Това
риші старшокласники! 
Щойно ви прочитали роз
повідь про цінне почи
нання комсомольців кол
госпу імені Чапаєва Боб- 
ринецького району і міс
цевої Веселівської деся
тирічки. На добровільно 
організованому неділь
нику поряд із спілчанами

УРОК ПРАЦІ

господарства працювали 
і школярі. Друкуючи сьо
годні виступ вашого стар
шого товариша В. Соло- 
да, ми сподіваємося, іцо 
і вам буде що розповіс
ти про свої трудові ус
піхи. Адже в нашій об
ласті є чимало шкільних 
тваринницьких ланок і за
гонів, члени яких пораю
ться біля корів, свиней, 
доглядають телят, пра
цюють нарівні з доросли
ми її а птахофермах. Ба
гато хлопців і дівчат 
майже щодня поспішають 
на ферму, щоб допомог
ти мамам. Є такі, зви
чайно, і серед учнів Ве- 
селіцської десятирічки, 
які не побоялися взяти 
на свої плечі відповідаль
ність за цілу ферму, е та
кі і серед вас, товариші 
старшокласники. Тож че
каємо цікавих повідом
лень.

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

дорослий!»
Згідно з Правилами для 

учнів старшокласники о 
десятій вечора мають бути 
вдома. Вечірні кіносеанси 
в сільських клубах почи
наються здебільшого о 
дев’ятій, і час-їх закінчен
ня дає вчителям усі під
стави заперечувати проти 
присутності учнів у клубі. 
І підстави ці обумовлені 
не тільки буквою закону, а 
й суто людською турбо
тою. Вчителі хочуть, щоб 
їх вихованці мали час для 
приготування уроків, щоб 
приходили на заняття вчи
тися, а не досипати, щоб 
батьки школярів не триво
жилися через довгу від
сутність дітей; вчителі не 
хочуть, щоб дозвілля 
хлопців і дівчат замикало
ся на прагненні прошмиг
нути в кінозал...

Резонно, товариші стар
шокласники?

КОНСУЛЬТПУНКТ
«ВІТРИЛ»

Тепер про те, чого ж хо
чуть учні? Сидіти поруч зі 
старшими в залі на під
твердження своєї дорос
лості. Побути в клубі в 
компанії однолітків. Поди
витися повий фільм. Якщо 
міські старшокласники мо
жуть сходити в кіно і о 
дев’ятій ранку, то в селі 
денні сеанси іноді зовсім 
відсутні. Отож лишається 
«незаконний» вечірній час. 
Але. якщо десятикласник 
засиджується у приятеля 
до півночі, це теж «не за 
правилами», проте звідти 
ж його ніхто не витягує за 
руку. У цьому плані в клу
бі, де всі на виду, пове
дінку школярів легше про
контролювати. Та й не рва
лись би вони туди, якби 
могли цікаво провести ве
чір у школі.

Резонно, товариші педа
гоги?

Ходімо далі.
Далі—слава...

«Здрастуй, дорога редакціє! Пише тобі шістнадця
тирічна десятикласниця Діана Тарасенко. Мене дуже 
цікавить така тема: що таке слава? Добре, коли лю
дина працює, щоб прославитися чи ні? Адже дуже 
багато моїх ровесників і ровесниць мріють стати ар
тистами чи співаками тільки заради слави. А що при
мушує спортсменів вперто боротися за звания чемпіо
на? Теж слава? Хочу знати твою думку».
Шановна Діано!
Домовимося відразу — 

не шукати однозначно- 
хрестоматійної відповіді 
на запитання, яке хвилює 
тебе. Якщо вже взагалі 
говорити про бажання 
слави, слова «добре» чи 
«погано» недоречні.

Так, ми хочемо — наві
що таїтися *— щоб нас лю
били. Хочемо вселяти за
хоплення, здивування, хо
чемо радувати, підкоряти. 
Хочемо, щоб нас пам'я
тали.

Бажання слави —- не що 
інше, як несвідомий потяг 
до безсмертя. Виклик, що 
ми кидаемо неозорості 
Всесвіту, лишаючи блис
кучим пунктиром власний 
слід серед холодного сяй
ва зірок. То поклик, у яко
му голос однієї людини 
злито з голосом її народу 
(«І славу Вітчизни своєї 
примножувати подвигом 
ратним»), а в ідоалі і з го
лосом людства в цілому.

Не слід шукати фари
сейських виправдань мо

А в кінці, шановні юні | 
друзі, давайте відставимо 
вбік усі дуже перебільше
ні образи на старших за 
посягання на вашу неза
лежність. Подумайте, що 
самостійність — це не тіль
ки вміння з допомогою 
паспорта довести своє 
право на доступ туди, ку
ди дітям до шістнадцята 
не можна. Самостійність— 
це ще й здатність бути 
розсудливим. Отож і роз
судіть: фільм і по телеві
зору можна подивитися; 
вільний вечір можна (і 
треба) віддати допомозі 
батькам по дому, візитам 
до друзів, книзі, музиці, 
своїм хоббі; спостерігати в 
клубі, як пише хлопець з 
Іванківців, за «п'яними 
бешкетами деяких дорос- І 
лих» — не найліпша роз
вага. А от спробувати по- і 
ставити на місце любителів ! 
такого «відпочинку» — це 
вже вияв самостійності. ;

Ну як, такий варіант ви- . 
користання вільного часу ( 
здається вам прийнятним? І 
Якщо так, значить, ви мис
лите по-дорослому. І

Н. ДАНИЛЕНКО. І

го життя», виснажливого 
суперництва. А потім, про
кинувшись одного нечудо- 
вого ранку, виявили, що 
Королева Слава залишила 
їхнє помешкання, заодно 
прихопивши і талант. І ли
шається колишній «обра
нець долі» увесь у запіз- 
нілих каяттях. Розплата су
вора, але й справедлива.

Ні, у парадоксах слави, 
як і у примхах долі, чл 
енов логіка і справедли
вість. Як видно з листа, 
бути актрисою — про це 
мріють чимало твоїх ро
весниць. Про це вони пи
шуть і в листах до редак
ції. «Невже заради сла
ви?» — запитуєш ти. 
існує слави заради слави. 
Слава не любить і не ба
жає ставати самоціллю і 
тому нерідко обирає «ди
ваків», байдужих до неї. 
А тих, хто перетворює 
епос життя на ярмарок 
марнослав’я, старанно об
ходить. Це теж одно з її 
примх.

Наприкінці хочемо на- 
_________с: ___ ....... .... і-



кпи,
ку Катю.

Про спою німецьку по
другу я розповідаю на за
сіданнях Шкільного КІДу, 
на зльоті кідіоців у М. Зна
м'янці.

Ігор ЯВОРСЫ4ИЙ, учень 
10 класу СаЛьківської СШ 
Гайворонського району:

«...Стежкою, що звертає 
зі шляху на шкільне по
двір’я, поспішу’ дівчина. 
По квапливій Р^ДІ відчу
вається, що дорога до 
школи їй приємна і ра
дісна.

Це Наталія Андріївна, 
молода вчителька Саль- 
ківської СШ. Для Н. А. 
Маєвської нин^ня весна 
перша в її педстогічній ді
яльності. Закінчивши торік 
Кіровоградський педінсти
тут, вона повернулася в 
рідне селище, де почала 
викладати історію у 4—6 
класах...».

Усім авторам «Вітрил»— 
спасибі.

НІНСЬКОіи рапмпу.
_ Ми змінили традицій

ні форми роботи гуртків, 
в яких раніше конструю
вались в основному виро
би, що не мали практич
ної цінності, — говорить 
директор станції В. Браж
ник. — Перейти від гри до 
діла допомогли колективи 
промислових підприємств 
міста. Вони дали дітям 
конкретні завдання по 
розробці засобів малої 
механізації. Це відразу ж 
підвищило активність під
літків, їх почуття відпові- 
дальносгі з« результати 
свого пошуку. Для вагоно
ремонтного заводу школя
рі вже змайстрували ме
ханічного мийника внутріш
ньої поверхні вікон. А це
ху товарів масового попи
ту електроапаратного за
воду запропоновано тер- 
моролмк, який склеює з 
поліетиленової плівки об
кладинки та пакети.

В. КОТЛЯР, 
кор. РАТАУ.

вали програму майбут
нього вечори, і раптом 
пролунала пропозиція: а 
давайте порадуємо тру- 
дівииць-дойрок не тільки 
хорошим концертом, а н 
позачерговим вихідним. 
Словом, вирішили в не
ділю попрацювати на 
тваринницькій фермі.

Правління колгоспу бу
ло партбюро і проф

ком теж. Гаряче під
тримали нас учителі н 
учні місцевої Веселів- 
сі.кої середньої школи. 
Коротше кажучи, ферму 
нам довірили, а дояркам 
зро(] Іф вихідний.

На? перший погляд, 
здається, все просто: за
пропонували, вирішили, 
зробили. Але було то не 
зовсім так. Багато хто 
із спеціалістів господар
ства сумнівався в успіху 
справи, мовляв, попра
цює молодь день на фер- 

' мі — за місяць порядку

прийняли ферму, про
йшли інструктаж з техні
ки безпеки.

Робочий день почався 
о четвертій. Майже од
ночасно в багатьох бу
динках спалахнуло світ
ло, а трохи згодом на 
фермі вже порядкували 
п’ятдесят спілчан кол
госпу і школи. Обов’язки 
були чітко розподілені 
ще напередодні. Хлопці 
завозили корми для ху
доби, чистили годівниці, 
дінчата — доїли коріи. 
Правда, біля кожної гру
пи тварин поралось не 
по одній, як то завжди, 
а по дві молоді доярки.

Велика справа — енту
зіазм. Він охопив не 
тільки молодих ініціато
рів недільника. Як 
справжні фуражири дія
ли завуч школи В. А. 
Присяжний, секретар 
партбюро колгоспу В. О. 
Вітько, сумлінно догля-

показників. Результати 
перевершили всі споді
вання. А. Ю. Прохожа» 
оголосив, що комсомоль
ці надоїли за день 1205 
кілограмів молока. Це 
було більше, ніж у субо
ту. Порівняно з поперед
нім днем вищою була і 
жирність продукції: 3,6 
процента проти 3,5. Сло
вом. хлопці іі ДІВ^у'З До
вір’я виправдали ’
/\ в понеділок, прямую
чи на роботу чи в шко
лу, кожен згадував робо
ту на фермі.

Нелегка робота у 
доярок. 1 допомозі їм, 
дати змогу відпочити — 
це в силах'молодих. При
чому не тільки нашого 
господарства.

В. СОЛОД, 
секретар комсомоль
ської організації 
колгоспу імені Ча- 
пасва.

Бобринецький район.

господарства працювали 
і школярі. Друкуючи сьо
годні виступ вашого стар
цюго товариша В. Соло
да, ми сподіваємося, що 
і вам буде що розповіс
ти про свої трудові ус
піхи. Адже в нашій об
ласті є чимало шкільних 
тваринницьких лапок і за
гонів, члени яких пораю
ться біля корів, свиней, 
доглядають телят, пра
цюють нарівні з доросли
ми п:і птахофермах. Ба
гато хлопців і дівчат 
майже щодня поспішають 
на ферму, щоб допомог
ти мамам. Є такі, зви
чайно, і серед учнів Ве- 
селівської десятирічки, 
які не побоялися взяти 
на свої плечі відповідаль
ність за цілу ферму, є та
кі і серед вас, товариші 
старшокласники. Тож че
каємо цікавих повідом
лень.

ршилі». ШПІЦ! ДО КО1К'-у.ІІ»Т- 
лункту, що їц подобається 
професія кіномеханіка.

Закінчуй десять класів, 
Танк», і вступай до Кірово
градського ТУ № 1 (пул. іні
ціативна, 16/326), або звер
нися в дирекцію районної 
кіномережі.

Галя Чередник Із Добро- 
велнчкінеьь-ого району та 
Олена Похилюк із мово- 
Миргорода хочуть стати 
кондитерами.

Дівчата, закінчуйте **«•-»• 
сятирічку і вступайте Яї» 
Кіровоградського профе
сійного нулінарного учи
лища (вул. Компанійця, 6Ь).

* * *
«Де можна вивчитись на 

квітникаря-дскоратора?» — 
запитує С. Хохода. „„„

У Дмитрівському СПТУ 
№ 9, що в Знам’янсьному 
районі.

* * *
А. Скрипник з Голова- 

нівського, Валя Т. із Зна- 
мянського районів та 
І. Попескул із м. Знам’янки 
мріють про фах товаро
знавця.

Мрія стане реальністю, 
коли ви вступите до Кіро
воградського кооператив
ного технікуму (вул. Луна- 
чарського, 13).

ДО МОРЯ
«Сьогодні наш комсорг 

Олег записував бажаючих 
попрацювати влітку в кол
госпі після закінчення офі
ційної літньої трудової 
чверті. Тобто табір праці і 
відпочинку в червні, а так 
званих добровольців, в липні 
і навіть у серпні.

Думала, бажаючих взяти 
участь у такій, вважаю, не 
зовсім розумній витівці, не 
знайдеться. Де там! Більша

ЧИ В ПОЛЕ? ПОМІРКУЄМО
частина класу записалася з 
такою радістю, ніби влітку 
немає цікавіших і корисні
ших занять.

Я відмовилася. Хочу на 
літніх канікулах відпочити 
на морі, набратися сил на 
наступний навчальний рік.

Який же відпочинок у по
лі з сапою? Спеца, монотон
на робота, пилюка. Ні, на 
такі канікули я не згодна.

Тепер мої друзі зі мною

не розмовляють. А Олег 
сказав, що я вчинила не по- 
комсомольському. Нічого, 
переживу. Хай я для всіх 
буду погана. Зате вражень 
від літа у мене буде раба- 
гато більше, ніж у тих, хто 
проведе його в колгоспі.

Маргарита.

Р. Й- Лист можете друку
вати, бо однодумців у мене, 
думаю, буде немало».

Хочу листуватися
Продовжуємо друкува

ти адреси наших читачів, 

які бажають знайти нових 

Друзів.

317686, Вільшанський 
район, с. Калмазове, Швець 
Алла.

317926, м. Олександрія, 
вул. Рєпіна, 15, кв. 1, Клет- 
ньова Ірина.

317116, Кіровоградський 
район, с. Володимирівна, 
Авраменко Олена.

317080, Знам’янський ра
йон, с. Богданівка-1, вул. Ле
ніна, 237, Липа Людмила.

317524, Добровеличків- 
ський район, с. Трояни, 
Дончук Микола.

317804, Олександрівський 
район, с. Красносілка, Ма- 
кодзьоба Олена.

РАЗОМ- працюю вчителькою по
чаткових класів).

Готуватися до змагань 
почали заздалегідь, шор 

усе було по-справжньому.

ї РУЖНА СІМ’Я
Навчальна програма у 

нинішніх школярів, вклю
чаючи і першокласників, 
дуже широка і напруже
на. Щоденні уроки вима
гають від учнів постійної 
уважності, доброго мис
лення, а це можливо лише 
при умові, коли хлопці й 
дівчата матимуть високу 
працездатність. Для цього 
потрібен активний відпо
чинок після занять і, зви
чайно, у неділю. Тому 
роль клубу вихідного дня 
важко переоцінити. Пра
цюють гуртки, секції, ор
ганізовуються змагання, 
різноманітні конкурси, вік
торини, влаштовуються зу
стрічі з цікавими людьми. 
Все це відпочинок і разом 
з тим — пізнання нового, 
ще один крок до вершин 
майстерності, усвідомлен
ня своєї важливої ролі 
майбутнього вершителя 
завтрашніх планів і на
креслень.

Я працюю вчителем уже 
немало років, нині класний 

керівник першого «В». Кож
ний із моїх тридцяти 
хлопчиків та дівчаток хо
че бути сильним, сміливим, 
спритним. Спорт для шко
лярів, і особливо для пер- 
шачків, — справа дуже 
необхідна. По-перше, це 
могутній стимулятор доб

рого настрою, він дає від
починок розуму, розряд
ку нервовій системі. По- 
друге, спорт виховує ха
рактер — він учить ціле
спрямованості наполегли
вості, вміння не боятися 
труднощів і переборювати 
їх, він породжує почуття 
ліктя. В спорті людина 
утверджується, усвідом
лює свої можливості, 
свою силу. 1 прищеплюва
ти любов до спорту, до 
фізичної культури треба 
ще з малих років.

Якось на одних класних 
батьківських зборах мама 
Юрії Осьмачка запропону
вала: «Давайте проведемо 
якийсь захід разом із діть
ми. Це дасть змогу і нам, 
батькам, познайомитись 
ближче, та й дітей своїх 
краще пізнаємо. Бо чого 
гріха таїти — не завжди 
ми знаходимо час, щоб 
приділити його синові чи 

доньці». Пропозицію сприй
няли по-різному: одні — 
з захопленням, інші — 
знизували плечима. На за
сіданні батьківського комі
тету її ще раз обговорили 
і вирішили провести своє
рідні веселі старти «Тато, 
мама, шеф і я — спортив
на сім’я». Шефом у пер- 
шачків є четвертий «В» — 
мої колишні школярики (я

Між батьками, шефами, 
вчителями розподілили 
обов'язки: одному треба 
було виготовити емблеми, 
іншому — медалі перемож
цям, а іце — підготувати 
спортивний інвентар, сфор
мувати команди. Турбот 
вистачило всім.

Веселі старти стали 
справжнім святом і для 
хлопчиків та дівчаток, і 
для їхніх батьків. Почали
ся вони загальною заряд
кою, в якій взяли участь і 
команди, і болільники. А 
потім були спортивні кон
курси. З яким азартом 
змагались тата, мами і на
віть бабусі! А ті, хто не 
зміг вийти на майданчик, 
гаряче вболівали за свою 
команду. Ні «Сміливі», ні 
«Умілі» (капітани — Світ
лана Гончарова та Роман 
Шпак) не хотіли поступа
тись. Хай не все виходило 
у когось так, як треба, але 
яким пристрасним було 
бажання перемогти, стати 
першим. Жюрі, до якого 
входили завуч школи М. О. 
Самохвал, голова батьків

ського комітету шефів 4 «В» 
Є. Г. Грищенко, член бать
ківського комітету 1 «В» 
Г. І. Харенко, секретар 
комсомольської організа
ції десятирічки Олександр

Телюк та інші, довго вирі
шувало, кому ж віддати 

перевагу. Так старалися 
обидві команди, що пере

можця жюрі визначити не 
змогло. Перемогла, як ка
жуть, дружба. Капітанам 

вручили червоні стрічки з 
надписом «Чемпіон», а 
учасникам — солодкі «ме
далі», спечені Є. Г. • Гри
щенко.

Ми дуже задоволені з 
того, що .наші веселі стар
ти «Тато, мама, шеф і я — 
спортивна сім’я» прижи
лись у десятирічці. Адже 
займатися спортом зі 
шкільної лави треба кож
ному. Це допоможе зро
бити тіло дужим, а харак
тер стійким.

Навесні плануємо про
вести подібні веселі стар
ти у вигляді гри на місце
вості. Для дітей і для бать
ків будуть підготовлені ці
каві завдання.

Але ми не тільки зай
маємось спортом. У нашо
му першому «В» організо
ваний драматичний гурток 
«Золота рибка». Із поста
новкою української на
родної казки «Колосок» 
ми вже виступали перед 
учнями першого «Б», дру
гими «А» і «Б», перед 
батьками.

Цікавих справ у нас ба
гато. І такими вони є са
ме тому, що робимо ми їх 
усі разом •— учителі, учні 
і батьки.

Л. БЕНЬКО, 
вчителька середньої 
школи № 1 імені 
Т. Г. Шевченка.

м. Олександрія.

СВІТ ПІДЛІТКА

НА КРИЛАХ МРІЇ
Серйозна льотна справа 

і романтика далеких подо
рожей для сотень хлопчи
ків і дівчаток .Львова по
чинається в ісгорнко-про- 
пагандистському центрі 
авіації і космонавтики, 
сгвореному з ініціативи 
обкому комсомолу.

Кілька сходинок униз, і 
кореспондент РАТАУ по
трапила в... салон сучасно
го авіалайнера.

І не біда, що розмістив
ся вїн у підвальному при
міщенні старого будинку. 
Звідси також можна про
кладати маршрути у під
небесну височінь, вважа
ють гуртківці.

Мріяти, ставити важкі 
завдання і розв’язувані їх, 
спираючись на власні знан
ня, працьовитості і кмітли
вості вчить дітей інженер- 
конструктор Ярослав Ян- 
чак.

і 3 перших днів у центрі 
з'явилось чимало секцій і 
гуртків, якими ВЗЯЛИСЯ ке
рувати палкі шанувальни
ки льотної справи. Школя
рі з групи «Пошук» роз
шукують реліквії воєнних 
років, ведуть літопис авіа
ції Великої Вітчизняної. У 
секції космонавтики, дель
тапланеризму, дирижаб
лебудування записались 
понад двісті хлопчиків і 
дівчаток.

Г. НЕКРАСОВА, 
кор. РАТАУ.

Коли на сцені танцюють учаснини танцювального ан
самблю «Барвінок», в залі немає байдужих. У репертуарі 
колективу — українські народні танці і танці народів

На знімну: учасниці ансамблю «Барвінок» учениці
9 класу Компаніїеської середньої школи Іра БЕЗПАЛОВА 
і Світлана ІСАЕНКО.

Фото М. САВЕНКА.

Шановна /діанмі
Домовимося відразу — 

не шукати однозначно- 
хрестоматійної відповіді 
на запитання, яке хвилюс 
тебе. Якщо вже взагалі 
говорити про бажання 
слави, слова «добре» чи 
«погано» недоречні.

Так, ми хочемо — наві
що таїтися *— щоб нас лю
били. Хочемо вселяти за
хоплення, здивування, хо
чемо радувати, підкоряти. 
Хочемо, щоб нас пам'я
тали.

Бажання слави — не що 
інше, як несвідомий потяг 
до безсмертя. Виклик, що 
ми кидаємо неозорості 
Всесвіту, лишаючи блис
кучим пунктиром власний 
слід серед холодного сяй
ва зірок. То поклик, у яко
му голос однієї ЛЮДИНИ 
злито з голосом її народу 
(«І славу Вітчизни своєї 
примножувати подвигом 
ратним»), а в ідеалі і з го
лосом людства в цілому.

Не слід шукати фари
сейських виправдань мо
гутньому і природному 
інстинктові, сильнішому за 
нас самих. Тоді звідки ж 
відчуття ніяковості, звідки 
оте «добре чи погано»? І 
чому людей, які мріють 
прославитися, значно біль
ше, аніж тих, хто вголос 
заявляє про це? Справа в 
тому, що у слави справж
ньої існує близня — під
робка, подібна до фаль
шивого брильянта. І це — 
марнослав’я, ілюзія суєтна, 
сумнівна і небезпечна. Як 
часто у вирі миттєвих при
страстей ми виявляємося 
надто поганими ювеліра
ми, плутаючи фальшиве з 
натуральним. Слава — то 
завжди і перш за все ви
нагорода. Винагорода за 
труд, за щоденні непоміт
ні зусилля, за мужність, 
за талант. За ту часто пе
кельну працю душі, що не 
бажає задовольнятися по
середністю і рветься до 
високості.

А коли несподівано на
гряне вона подібно до са
мої Любові? Ось тут і по
чинаються справжні ви
пробування. Ні, не легко
крилою колісницею часті
ше за все стає вона для 
нас, а важким — хоч : до
рогим — тягарем

Випробування славою 
(як і владою, як і гріш
ми) — нелегке, і не ко
жен витримує його. Кому 
не відомий цей вислів — 
«--сп'яніння славою». А 
сп’яніння, як відомо, не 
народжує вади, воно під
креслює. Які ми у славі— 
такі і є насправді. Якщо 
є егоїзм — ейфорія слави 
лише посилить його, коли 
є байдужість — потроїть, 
якщо є самозакоханість— 
гілертрофує. І тут єдине 
рятівне коло — наша тве
реза самооцінка, уміння 
об’єктивно співвідносити 
себе і оточуючий світ. Без 
цього — крах.

Скількох популярних ар
тистів, спортсменів, про 
яких ідеться у твоєму лис
ті, скількох поетів і пись- 
менників-початківців, що 
видали свою першу, часто 
досить яскраву і неорди
нарну книгу, загубив тя
гар слави! Дуже поволі, 
але неминуче вони пере
ставали бути собою, роз
мінюючи талант на дрібну 
монету балачок, «світсько-

супорництва. А потім, про
кинувшись одного иечудо- 
вого ранку, виявили, ЩО 
Королева Слава залишила 
їхнє помешкання, заодно 
прихопивши і талант. І ли
шається колишній «обра
нець долі» увесь у запіз- 
нілих каяттях. Розплата су
вора, але й справедлива.

Ні, у парадоксах слави, 
як і у примхах долі, 
своя логіка і справедли
вість. Як видно з листа, 
бути актрисою — про це 
мріють чимало твоїх ро
весниць. Про це вони пи
шуть і в листах до редак
ції. «Невже заради сл.а- 
ви?» — запитуєш ти. 
існує слави заради слави. 
Слава не любить і не ба
жає ставати самоціллю і 
тому нерідко обирає «ди
ваків», байдужих до неї. 
А тих, хто перетворює 
своє життя на ярмарок 
марнослав’я, старанно об
ходить. Це теж одна з її 
примх.

Наприкінці хочемо на
гадати тобі повчальну іс
торію однієї сучасної та
лановитої актриси, яку ти 
добре знаєш. Більш як 
двадцять років тому од
ного ранку вона теж «про
кинулася знаменитою». Ча
рівна дівчина зіграла го
ловну героїню у веселій 
новорічній комедії «Кар
навальна ніч». Роль удала
ся без особливих зусиль, 
бо на озброєнні у героїні 
були всі дари молодості. 
Комедія обійшла всі кіно
екрани країни, і слава не 
змусила себе чекати.

Вона прийшла — блис
куча, як карнавальна ніч, 
вона була гучною, як но
ворічний фейерверк. Але 
минав час, і слава пригас
ла. Вона не любить жити 
вчорашнім днем. Настала 
смуга розчарувань, боліс
них пошуків і запитань, 
коли про актрису згадува
ли здебільшого у минуло
му часі і виключно в сте
реотипі створеного нею 
образу.

Коли через чимало ро
ків ми знову побачили цю 
актрису у фільмах, які ти, 
безумовно, бачила, то бу
ло вже зовсім інше об
личчя. Леміш долі, пошу
ку себе, складної праці 
над собою лишив глибо
кий слід на ньому. І з’яви
лися дари життєвої муд
рості, мистецької спосте
режливості і душевної зрі
лості. І всі ми побачили ні
би нову актрису, нові, до
сі незнані грані її таланту. І 

Ну, а слава? Вона знову 
прийшла, і не менш гучна. І 
От лише тепер вона ви
страждана, а значить — 
міцна. Чи слід називати І 
тобі ім’я? Адже ти давно 
вже, очевидно, здогадала
ся, про яку талановиту ак
трису зайшла наша роз
мова.

Ти мрієш стати знамени
тою, Діано? Тоді побажай 
усіма силами душі досяг- І 
ти в чомусь досконалості І 
Обирай будь-яку сферу І 
людської діяльності, яка 
тобі до вподоби, і прямуй. І 
Але не зупиняйся. Бо до
сконалість, як і життя, не І 
терпить зупинки. Вона не- І 
скінченна, як і саме життя. І 
І на цьому шляху тебе не
одмінно чекатиме таоя І 
зоряна година.

М. ПЕТРЕНКО.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Кон

церт ансамблю «Ритми ди
тинства» Палацу культури 
«Москворіччя». 9.05—Мульт
фільми. 9.35 — Науково-по
пулярний фільм. 10.05 — Те
лефільм для дітей. «Три ля
паси». 11.10 — «Слухайте, 
якщо хочете...». Фільм-кон
церт. Старовинні романси і 
вальси у виконанні народ
ної артистки СРСР Л. Зикі- 
ної. 11.50 — Зустріч школя
рів з Героями Радянського 
Союзу, льотчиками-коемоиав- 
тами В. Виковсьісим і 
3. Пеном (НДР). 12.30 — Но
вини. 1-1.30 — Новини. 1-1.50 
— Документальний теле
фільм «Щоденника пам'ять».
15.25 — Концерт ансамблю 
пісні п танцю «Весна» м. Кі
ровограда. 15.4о — Троя ле
нінська бібліотека. В. І. Ле
нін. «Як оргаг’ ~ 
гания?». КІ.Ю
16.15 — 
дочка».
тальний
зія на -------------  - -Ф. Свйфуль-Мулюков. 18.4,>— 
Сьогодні у світі. 19.00 — на
ука і життя. 19.30 — Ф. Шо
пен. Балада соль мінор. Опус 
№ 23. Виконує Дані- Гхаи 
Шои (В'єтнам). 19.50 — Те
лефільм « Довга дорога в дю
нах». 5 серія. 21.00 - «Час».
21.35 — Міжнародний ден« 
театру. 22.40 — Сьогодні у 
світі. ’

організувати зма- 
_ j — Новини. 

Фільм «Капітанська
17.55 — Докумен- 
телефільм «Ліцен- 

вбивство». Автор

22.40 — Сьогодні У

А УТ
10 00 — Повніш. 10.20 — 

Телефільм «Ми. нижчепідпи
сані». 2 серія. 11.35 — Авто
транспорт: складові ефек
тивності. Раціональне вико
ристання пального на під
приємствах Волинської об
ласті. 12.05 — Співає Рос
товський камерний хор.
12.30 — «Сонячний промін
чик». Лялькова вистава.
13,10 — Новини. 16:00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — Концерт.
16.55 — Школа і час: проб
леми. пропозиції. 17.10 —
Телефільм «Заради хліба». 
18.00 — Корисні поради.
18.30 — «Чарівний жура
вель». Музичний фільм. 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Зустріч з театром.
Харківський академічний ро
сійський драматичний театр 
ім. О. С. Пушкіна. 20.25 — 
«День за днем». (Кірово
град). 20.40 — Оголошен
ня. (Кіровоград}. 20.45 — 
На добраніч, діти’. 21.00 
— «Час». 21.35 — Чемпіо
нат СРСР з гандболу. 311 
(Запоріжжя) — ЦСКА (Моск
ва). 22.05 — «Театр надії». 
Відеофільм. 22.55 — Новини.

А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Фільм «Гадюка». 10.00 —
Співає Державна хорова ка
пела «Дойна». 10.30 — Кіно
журнал. 10.40 — Мамина 
школа. 11.10 — Мультфіль
ми. 11.40 — Французька мо
ва. 12.10 — Програма Алтай
ського телебачення. 13.05 — 
Фільм — дітям. «Заповіт ста
рого майстра». 1 серія. 14.10 
— Повніш. 18.00 — Новини.
18.15 — Кубок світу з гір
сько-лижного спорту. Фінал.
18.45 — «...До шістнадцяти і 
старші». 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: ЦСКА — 
«Трактор». 2 і 3 періоди. У

перерві — 20.05 — Вечірня 
казна «Чудо-павучок». 21.00 
— «Час». 21.35 — Фільм
< Кріпосна актриса». 23.10 — 
Спорт на тиждень. 23.30 — 
Новини.

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

мандрівників. 9.35 — До все
союзного Тижня музики для 
дітей і юнацтва. 10.05 — Те
лефільм • Довга дорога в дю
нах'.». 5 серія. 1 1.15 — С. Про- 
коф'єв. Симфонія № 3. 11.50
— Документальний фільм 
«Делегат з'їзду Дмитро Уль
янов». 12.20 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — П'яти-

Нічка — справа кожного, 
окументальні фільми «Ве
лика рідня», «Будні пошу

ку», «Друга професія заво
ду». 15.40 — Концерт з тво
рів композитора Є. Рахма- 
дієва. 16.25 — Новини. 16.30 
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 17.15 — Розповідають 
наші кореспонденти. 17.45— 
Стадіон для всіх. 18.15 — Ді
тям про звірят. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Веселі 
нотки. 19.15 — Сучасний 
світ 1 робітничий рух. 19.45 
— Телефільм «Довга дорога 
в дюнах». 6 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — 3 .любов'ю до 
народної пісні. 22.05 — Сьо
годні у світі. 22.20 — Між
народна зустріч з футболу. 
Збірна ФРН — збірна СРСР.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Музичний фільм «Спасибі за 
нельотну погоду». 11.15 — 
Фільм — дітям. Художній 
фільм «Варвара краса — 
довга коса». 12.35 — Теле- 
пост на ударній будові. 12.55 
— Повний. 13.10 — Ваш хід. 
Шахово-шашкова програма.
13.50 — Студія «Золотий 
ключик». 16.00 — 1-Іовипи.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — В ефірі — пісня.
16.35 — В цей день, 40 років 
тому... До 40-річчя визволен
ня м. Миколаєва від німець- 
ко-фашнстських загарбників.
17.45 — «Мрії дівочі». Фільм- 
концерт. 18.00 — Більше то
варів для народу. (Кірово
град). 18.30 — «Твоя, земле, 
сила». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
Хокей: «Сокіл» (Київ) — 
«Торпедо» (Горький). 2 і 3 пе
ріоди. В перерві — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Хроніка одного лі
та». 1 серія. 22.45 — Нови
ни. 23.10 — Чемпіонат СРСР 
з гандболу. ЗІІ (Запоріжжя) 
— «Гранітас» (Вільнюс). (За
поріжжя).
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний фільм. 8.30
— Фільм «Кріпосна актри
са». 10.05 — Мультфільм 
«Вередуля». 10.25 — Доку
ментальний телефільм про 
життя 1 творчість К. Чуков- 
ського. 11.25 — Німецька 
мова. 11.55 — Програма Баш
кирського телебачення. 13.00
— Фільм — дітям. «Заповіт 
старого майстра». 2 серія. 
14.05 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Наш сад. 18.45
— Чемпіонат СРСР з гандбо
лу. Чоловіки. СКА (Мінськ)
— ЦСКА. 19.15 — Р. Штраус. 
Симфонічна поема «Тіль 
Улен шпігель». 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Кри
ла Рад» — «Спартак». 2 і З 
періоди. У перерві — 20.05 

— Вечірня казка. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Ювелірна справа». 23 05 — Новини.

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

церт Державного Закарпат
ського народного хору 
УРСР. 9.20 — Документальні 
фільми. 10.10 — Телефільм 
«Довга.дорога в дюнах». 6 се
рія. 11.20 — Умілі руки.
11.50 — Мультфільм «Робін- 
зоп Кузя». 12,05 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — До- 
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ку’ментальні фільми соціа
лістичних країн. 15.25 —
Молоді господарі землі. 16.20 
— Новини. 16.25 — Мульт
фільм «Учень чарівника». 
16.45 — Зустріч школярів з 
академіком АН СРСР Д. С. 
Лихачовим. 17.30 — Шахова 
школа. Уроки майстерності. 
18.00 — Ленінський універ
ситет мільйонів. «Духовний 
світ людніш». 18.30 — У

У 
і

сонце, 
світі.

закон, 
мелодії.
«Довга 

7 серія. 
— М. В.

кожному малюнку ■
18.45 — Сьогодні 
19.00 — Людина
19.30 — Народні
19.45 — Телефільм 
дорога в дюнах».
21.00 — «Час». 21.35 — М. В. 
Гоголь. «Старосвітські помі
щики». Читає народний ар
тист СРСР І. Ільїнський. 
22.20 — Сьогодні у світі.
22.35 — В.-Л. Моцарт. Сим
фонія № 41 «Юпітер».

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Фільм-концерт «З посміш
кою доброю». 11.00 — Кіпо- 
програма «Ми — радянські». 
11.40 — У нас в колективі. 
12.05 — Вперед, орлята! 12.35
— Новини. 12.50 — Мульт
фільми. (Кіровоград). 16.00
— Повніш. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Республі
канська фізико-математич- 
ва школа. 17.00 — «В цей 
день 40 років тому». До 
40-річчя визволення м. Чер
нівців від німецько-фашист
ських загарбників. 18.00 — 
Екран запрошує. (Кірово
град). 18.45 — «День за
днем». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Про сівалки, суміжників та 
весну». З циклу «Дисципліна 
поставок: міра відповідаль
ності 1 честь підприємства».
20.10 — Концерт вокально- 
інструментального ансамб
лю «Світязь». 20.-10 — На 
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Хроніка одного літа». 2 се
рія. 22.10 — Новини.

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

«Музей в Черкехе». 8.30 — 
«Легких рейсів не буває».

Передача з Сімферополя.
8.45 — Фільм із субтитрами. 
«Як Інанко-дурник за чудом 
ходив». 10.05 — «Сім'я і шко
ла». Тележурнал. 10.35 — 
П. Гайдн. Концерт для віо
лончелі з оркестром. 11.00— 
По музеях і виставочних за
лах. Калузький художній му
зей. 11.30 — Іспанська мова. 
12.00 — Програма Волго
градської студії телебачен
ня. 13.00 — Фільм — дітям. 
«Заповіт старого майстра». 
З серія. 14.05 — Повніш. 
18.00 — Новішії. 18:20 — 
Міжнародні змагання з лиж
ного спорту. «Свято півно
чі». 15 км. Чоловіки. 18.50 — 
Концерт хору «Кантилена» 
Одеської школи мистецтв. 
19.00 — Сільська година.

20.00 — Вечірня казка. 20.25 
— Світ і молодь. 21.00 —
♦ Час». 21.35 — Фільм «Рим
ські розповіді». 23.10 — Но
вини.

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

ку ментальний телефільм
«Пекло над хмарами». 9.05.
— Книжчин тиждень. 9.35 —
«Ти зійди, сонце краснеє». 
Телефільм про життя і твор
чість Ф. Шаляпіна. 10.25 — 
Телефільм «Довга дорога в 
дюнах». 7 серія. 11.35 —
Грає тріо баяністів м. Орла.
11.55 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Документальні 
телефільми «День народ
ження бригади». «Міцні нит
ки». 15.40 — Концерт ан
самблю гітаристів Палацу 
культури харківського за
воду «Серггі молот». 16.05— 
Новини. 16.10 — Російська 
мова. 16.40 — Телефільм для 
дітей. «Якщо вірити Лопоту- 
хіну...». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Тележурнал 
«Співдружність». 19.35 —
Р. Шерідан. «Школа лихо
слів’я». Фільм-вистава. 21.00
— «Час». 21.35 — Продов
ження фільму - вистави 
«Школа лихослів'я». 22.45— 
Сьогодні у світі. 23.00 —
Міжнародні змагання з спор
тивної гімнастики на приз 
газети «Московские но
вости».

А УТ
10.00 — Новішії. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. 10.30 
— Сонячне коло. 11.00 —
Телефільм «Яшма». 11.10 — 
Концерт радянської пісні.
11.45 — Дисципліна поста
вок: міра відповідальності 1 
честь підприємства. 12.25 — 
Новини. 16.00 — Новини.
164 0 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Перлини душі на
родної. 17.05 — «День за 
днем». (Кіровоград). 17.15 — 
Ігротека. Ділова телегра. 
18.00 — Обрій. (Кіровоград).

18.30 — У нас в гостях. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Новини 
кіноекрана.« 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Хроніка одного літа». З се
рія. 22.45 — Новини. 23.10 — 
Світ поезії. Г. Сковорода.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Концерт Великого дитячого 
хору ЦТ і ВР. 9.05 — Доку
ментальний фільм «Це 
КамАЗ». 9.25 — Більше хо
роших товарів. 9.55 — Чи 
знаєш ти закон? 10,40 — Ша
хова школа. 11.10 — Мульт
фільм 'Ялина». 11.20 — Ан
глійська мова. 11.50 — Пу
тівка в життя. Підсумки Все
союзного конкурсу теле
програм про ПТУ. 13.00 — 
Фільм — дітям. «Заповіт 
старого майстра». 4 серія. 
14.05 — Повніш. 18.00 — Но
вини. 18.15 — 1 квітня — 
перехід па літнііі час. 18.25 
— Програма Естонського те
лебачення. 20.00 — Вечірня 
казка. «Фантик». 20.20 —
Міжнародні змагання з лиж
ного спорту. «Свято півночі». 
Біатлон. 10 км. 21.00—«Час».
21.35 — Фільм <Свято пече
ної картоплі».

А ЦТ (І програма)
13.25 — Фільм — дітям. 

«Немухінські музиканти».
14.30 — Новини. 14.45 —
Обличчя друзів. 15.30 —
Фільм-концерт «Цирк при
їхав». 16.20 — Бесіда полі
тичного оглядача 10. Лету- 
нова. 16.50 — У світі тварин.
17.50 — 1 квітня — перехід 
на літній час. 18.00 — 9-а 
студія. 19.00 — Заключний 
концерт V Всесоюзного кон
курсу балетмейстерів І ар
тистів балету. 21.00—«Час».
21.35 — Кіиопанорама. 23.10 
— Міжнародні змагання з 
спортивної гімнастики на 
приз газети «Московские 
новости». 23.50 — Новини.

▲ ут
13.25 — Новини. 13.45 — 

Призначається побачення. 
Естрадна розважальна пере
дача. 14.15 — Наука і час.
14.45 — Доброго вам здо
ров'я. 15.20 — Співає В. Бі- 
лоножко. 15.35 — Міжнарод
на студія УТ. 16.05 — Теле- 
турнір «Сонячні кларнети».
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.40 — Товариш.
20.15 — Компас туриста.
20.45 — На добпапіч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — «Не
забутні». Композитор А. Кос- 
Аватольський. 23.00 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
13.55 — Ану. дівчата! 15.50

— Міжнародний огляд. 16.05
— В вашому домі. Огляд.
17.15 — Музичний кіоск.
17.45 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Спартак* — ЦСКА. 
2 і 3 періоди. 19.15 — «Ку- 
зедєєвські чудеса». Теле
нарис. 19.40 — Науково-по
пулярний фільм «Син Віт
чизни». Про життя і діяль
ність російського вченого- 
енпиклопедиста В. Татіпіева. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Здоров’я. 21.00 — «Час».
21.35 —.«Про музику 1 музи
кантів». Академічний симфо
нічний оркестр Московської 
державної філармонії. 22.25
— Документальний фільм 
♦ ДТСААФ».

(J

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

Дня геолога. Документаль
ний телефільм «Професія — 
геолог». 9.00 — Творчість 
народів світу. 9.30 — Бу
дильник-. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
Здоров'я. 11.45 — «Ранкова 
пошта». 12.15 — Сільська го
дина. 13,15 — Музичний кі
оск. 13.45 — Чемпіонат СРСР 
з хокею: «Динамо* (Москва)
— ЦСКА. 2 і 3 періоди. 15.15
— Сьогодні — День геолога.
15.45 — Повніш. 15.50 —

М. Рнмськиіі-Корсаков. «Май- 
ська ніч». Фільм-опера. 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — Мультфільми. 10.20
— Концерт на замовлення 
геологів. 20.15 — Телетеатр 
мініатюр. О. Каневський. 
«Кругом шістнадцять». 21.00
— «Час». 21.35 — Світ і мо
лодь. 22.10 — Футбольний 
огляд. 22.40 — Новини.
Д УТ

10.00 — Новішії. 10.20 
Фільм — дітям. Художні 
фільм «Нові пригоди Кота у 
чоботях». 11.45 — Сьогодні
— День геолога. 12.15 —
Фільм-концерт «Земле моя, 
земле». 12.40 — Новини.
12.50 — Наш друг — спорт.
13.50 — «Живе слово*. В 
сім'ї вольній, новій. 14.25 — 
Слава солдатська. 15.25 — 
Село і люди. 15.55 — Теле
фільм «Одеса усміхається».
16.15 — Грані пізнання. 16.45
— Товариш. 17.15 — «Май
стри гумору». С. Олійник.
18.30 — Актуальна камера. 
19.00 — Футбол: «Динамо» 
(Київ) — «Нефтчі» (Баку).
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Кі- 
нопрограма «Дивовижний 
світ природи». 22.15 — До 
175-річчя з дня народження 
М. В. Гоголя. Художній фільм 
«•Вечори на хуторі біля Ди- 
каньки». 23.45 — Новини.

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

Кіножурнал «Піонерія». 8.30 
—«Пісні джерельного краю». 
Концерт з участю Держав
ного ансамблю пісні й тан
цю «Італмас*. 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — Людина— 
господар на землі. 10.30 — 
Концерт з участю заслуже
ного артиста РРФСР 
В. Крайнева, лауреата Між
народного конкурсу І. Кала»*!“ 
ра 1 камерного оркестрзг 
Литовської РСР. 11.05 —
Мультфільми. 11.35 — Роз
повідають наші корес
понденти. 12.05 — Програма 
телебачення Чечепо-Івгуше- 
тії. 13.00 — Чемпіонат СРСР 
з хокею: «Динамо» (Москва)
— ЦСКА. 1-й період. 13.35 — 
Документальний телефільм 
«В краю Мещерському».
13.50 — Навколо сміху. 15.25
— Російський музей. Істо
рична картина. 15.55 — Те
лефільм «Голубка». 2 серія. 
17.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Спартак* — «Шах
тар». 18.45 — Міжнародні 
змагання з лижного спорту. 
«Свято півночі». Марафон.
19.15 — Супутник кіногляда
ча. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Видатні радянські
виконанні — лауреати Ле
нінської премії. Святослав 
Рїхтер. У програмі концер
ту — сонати Л. Бетховена, 
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм « Шукайте і знайдете».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Кіровоградське середнє міське професійно-технічне училище № 8 Кіровоградська фірма побутових послуг
«Райдуга»

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІКНА

На навчання строком 
З роки приймають, юнаків 
та дівчат, що мають осві
ту за 8 класів.

Учні набувають спеці
альностей:

муляра, монтажника ста- 
/Девих і залізобетонних 

конструкцій;
столяра будівельного; 
.маляра-штукатура; 
штукатура, лнцювальии- 

ка-плитковнка;
сліосаря-сантехніка, га

зозварника;
електромонтажника по 

освітленню й електроус
таткуванню;

електрогазозварника.
По закінченні навчання 

учні здобувають середню 
освіту.

їх забезпечують гурто
житком, парадним і робо
чим одягом, чотириразо
вим харчуванням, підруч
никами. Під час виробни
чої практики воші одер
жують 50 процентів від за
робленої суми.

Час навчання в училищі 
зараховується до трудово
го стажу.

Училище має повозбудо- 
вашій комплекс: навчальні 

кабінети, лабораторії, ви
робничі майстерні, актовий 
і спортивний залп, їдаль
ню, спортивне літнє містеч
ко.

Випускники - ВІДМІННИКИ 
мають право вступати до 
вищих та середні*'навчаль
них закладів на пільгових 
умовах, а також можуть 
бути направлені до вшцих 
навчальних закладів про
фесійно-технічної освіти, де 
навчання проводиться на 
повному державному утри
манні.

Юнаки до закінчення 

училища одержують від
строчку від призову до лав 
Радянської Армії.

Вступники подають або 
надсилають поштою: заяву 
із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіогра
фію, характеристику, сві
доцтво про народження, 
свідоцтво про освіту, до
відку з місця проживання 
та про склад сім’ї, медич
ну довідку (форма №286), 
8 фотокарток 3X4 см.

Початок занять — І ве
ресня.

Адреса училища: 316050, 
м. Кіровоград, пул. Волко
ва, 15. Тел. 3-15-32.

їхати тролейбусами 
№№ 1, 3, 5 до зупинки 
«Обласна лікарня».

Дирекція.

доводить до відома населення,
що у Кіровограді м*

ВІДКРИТО

по прийманню у за
ставу виробів із кош
товних металів.

Адреса ломбарду: 
м. Кіровоград, площа 
Профспілок, будинок 
побуту «Інгул», вхід з 
вул. Островського.

Редакції газети «Молодий комунар» 
терміново потрібен на постійну роботу 

бібліотекар-архіваріус.

ЛОМБАРД

Ломбард працює з 9.00 
до 18.00, перерва — з 
13.30 до 14.15.

Вихідні дні — неді
ля, понеділок.

Адміністрація 
фірми «Райдуга».

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня Імені Г. М. Димитров» 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2-
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