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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!о
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В обкомі Учасникам міжнародної зустрічі трудящої молоді 
України «За право на працю, за право на життя»

Відбулося чергове засі-
■ дання бюро обкому комсо

молу, на якому було роз
глянуто питання про участь 
комсомольських організа. 
цій колгоспів Новоархан- 
гельського району у впро
вадженні бригадного під
ряду в комсомольсько-мо
лодіжних колективах.

У постанові відзначається, 
що райком, комітети ком
сомолу колгоспів району 
під керівництвом партійних 
організацій проводять пев
ну роботу по впроваджен
ню бригадного підряду в 
КМК. Нинішнього року кіль
кість таких комсомольсько- И 
молодіжних колективів зрос- Н 
ла вдвоє. Успішно впровад- 0 
жують безнарядну органі- в 
зацію праці комітети ком- Я 
сомолу колгоспів «Друж
ба», «Червона комуна», іме
ні Жданова, імені Калініна. 
Бригадним підрядом нині 

І охоплено 54 молодих меха
нізатори.

Практика показує, що 
там, де с бригадний підряд, 
КМК добиваються високих 
трудових показників. У ко
лективах міцна трудова і 
технологічна дисципліна.

Разом з тим у цілому по 
району перехід КМК на бри
гадний підряд здійснюється 
повільно. Лише кожен чет
вертий колектив працює за 
прогресивною формою орга
нізації праці. Слабо працю
ють у цьому напрямі комсо
мольські організації колгос- у 
пія «Росія», імені Гагапіна, І 
імені Енгельса, імені Шев- | 
чснка, імені Карлгї Маркса, ц 
Тут не приділяють потрібної V 
уваги поширенню передово- 6 
го досвіду кращих КМК,- які | 
працюють на підряді, нс про- І 
водять навчання кадрів. ;;

Райкому, комітетам ком- Г 
сомолу колгоспів треба на
стійніше працювати над 
створенням КМК і механі
зованих ланок. Так, у кол
госпах «Росія», імені Ен
гельса, «Мир» не створено 
жодного молодіжного ко
лективу по вирощуванню 
оснозних сільськогосподар- , 
ських культур.

Бюро Новоархангельсько- І 
го райкому ЛКСМ України 
вказано на недоліки в орга
нізації роботи по впровад
женню бригадного підряду 
в КМК. Райком комсомолу, 
комітети комсомолу кол
госпів зобов’язано розроби
ти і втілити в життя кон
кретні заходи по активному 
впровадженню бригадного 
підряду в комсомольсько- 
молодіжних бригадах і лан
ках. Особливу увагу звер
нуто на впровадження без
нарядної форми оплати на 
тваринницьких фермах і 
комплексах.

Бюро обкому ЛКСМУ роз
глянуло питання про неза
довільну організацію комі
тетами комсомолу перед
плати на комсомольські ви
дання на 1985 рік. За сер
йозні недоліки в організа
ції передплатної кампанії 
на других секретарів Голо- 
ванівського райкому ЛКСМУ 
А. Сакала, Олександрійсько
го райкому ЛКСМУ А. Івах- 
нюк та Бобринецького рай
кому ЛКСМУ Н. Свердленко 
накладено комсоааольські 
стягнення.

Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни розглянуло також ін
ші питання внутріспілкової 
роботи.

Дорогі молоді друзі!
Сердечно вітаю пас, посланців трудящої мо

лоді планети, які зібрались у столиці Радян
ського Союзу — Москві.

Девіз вашої зустрічі «За право на працю, за 
право на життя» в єдиній формулі висловлює 
найважливіші вимоги всіх трудящих світу, що 
особливо актуальні є для молодих людей, які 
тільки починають своє самостійне життя.

Саме молодь часто виявляється першою 
жертвою таких соціальних зол капіталізму, як 
безробіття, експлуатація, інфляція, труднощі в 
здобутті освіти і професії, нестача житла. Ці 
явища стають ше тяжчими внаслідок марно

тратної гонки озброєнь, воєнних авантюр і агре
сивної політики імперіалізму, яка загрожує са
мому життю на Землі. Ось чому в наші дні 
захист життєвих інтересів молодого покоління 
нерозривно зв'язаний з боротьбою проти мілі
таризму і загрози ядерної війни. Від того, на
скільки активно розгорнуть антивоєнні дії тру
дящі. і насамперед робітничий клас, вирішаль
ною мірою залежить ефективність масового 
руху затиир.

Нарощування озброєнь і прагнення до воєн
ної переваги — це не наш курс. Радянський 
народ зайнятий мирною, творчою працею. В мо
гутньому поступальному русі нашої країни 
вперед молода людина є повноправним і актив
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До землі
З глибокою увагою слу

хав я доповідь Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша 
К. У. Черненка на чергово
му Пленумі нашої партії, 
який відбувся цими днями. 
Для хліборобіп поставлені 
важливі завдання, спря
мовані на ще дальше роз
гортання меліорації зе
мель, котра сьогодні роз
глядається як вирішальний 
фактор дальшого підне 
сення сільського госпо
дарства. У досить непрос
тих умовах доводить«'-' 
трудівникам полів викону
вати народногосподарсь« : 
завдання. Тому, як вказу
валось на Пленумі, треба 
повністю звести до міні
муму нашу залежність від 
примх погоди.

У нашому колгоспі 2877 
гектарів земельних угідь і 
тільки 325 з них зрошує
ться. Але саме на цих по
ливних гектарах одержує

із душею
господарство високі вро
жаї зернових і кормових 
культур, о збільшення ви
робництва зерна і кормів 
і надалі залишаються клю
човими проблемами сіль
ськогосподарського ви
робництва. У цьому році 
ми одержали по 57 цент
нерів ОЗИААОЇ пшениці і по 
720 центнерів багаторіч
них трав з кожного зро
шуваного гектара. Серед 
молодих меліораторів хо
чу відзначити Віктора і 
Миколу Кобильчаків та 
/Ликолу Самойчука, котрі 
обслуговують поливальні 
установки «Волжанки». 
Для них, молодих хлібо- 

'‘робів, це найважливіше 
завдання — вкласти всю 
душу у свою роботу і тоді 
земля віддасть сторицею.

В. САМОЙЧУК, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Куйбише- 
ва.

Гсйворснський район.

На благо людини
«Поставити на службу 

радянській людині мільйо
ни гектарів оновлених зе
мель — це і романтика, і 
трудове загартування на
шої славної молоді», — 
підкреслював у промові на 
жовтневому (1984 р.) Пле
нумі ЦК КПРС Генераль
ний секретар ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної 
Ради СРСР товариш К. У. 
Черненко.

Комсомольці і молодь 
нашого колгоспу, як і тру
дівники всієї країни, 
сприйняли ці слова як но
ве завдання партії радян
ській молоді.

Газету з матеріалами 
Пленуму ЦК КПРС нам до
ставили прямо в поле. 
Наш комсомольсько-моло
діжний колектив закінчує 
збирання кукурудзи, ефек
тивно використовує в цю 
гарячу осінню пору кожну 
робочу хвилину.

Прочитавши промову 
Костянтина Устиновича

Черненка, я подумав ось 
про що: партія еиявляє 
нам, молодим, високе до
вір'я, доручаючи таку 
важливу ділянку народно
го господарства, як ви
робництво і забезпечення 
населення сільськогоспо
дарською продукцією. Во
на ж оточує нас турботою, 
постійно піклується про 
народне благо. Є у про
мові такі слова: «У піклу
ванні про людей, у ство
ренні належних умов для 
їх праці й побуту, дальшо
го розквіту культурного 
життя партія бачить осмо
су виробничих успіхів».

Тож треба відповісти на 
турботу партії новими ус
піхами в труді. І пам’ята
ти при цьому, що від праці 
кожного залежить наше 
загальне благо.

І. КРИВОХИЖА, 
механізатор колгоспу 
імені Свердлова.

Маловисківський район.

ним учасником розв’язання найважливіших по
літичних, господарських і соціально-культурних 
проблем.

Радянські люди з теплом і гостинністю го
туються зустріти учасників XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів улітку наступно
го року в Москві. Немає сумніву, що випробу
ваний часом фестивальний рух знов яскраво 
продемонструє зрослу антиімперіалістичну со
лідарність молоді, її готовність до активних дій 
заради миру на Землі, заради дружби народів.

Від усієї душі бажаю успіху вашій зустрічі, 
а вам, молоді друзі, щасливого, мирного май
бутнього.

К. ЧЕРНЕНКО.

Є ПІВТОРАРІЧНИЙ!

Е
 Трудівники сільського господарства області виконали 

зобов’язання по заготівлі 1,5-річного запасу грубих і соко
витих кормів

Станом на 25 жовтня закладено на зберігання сіна, сінажу, со
ломи, силосу, кормових буряків, гарбузів, жому в перерахунку на 
кормові одиниці 1577 тисяч тонн, що становить 15,7 центнера кор
мових одиниць на умовну голову худоби при потребі 10,2 центне
ра. Заготівля кормів триває.

Успіх забезпечено розширенням площ під багаторічними тра
вами, кормовими буряками, гарбузами та кукурудзою, підвищен
ням урожайності кормових культур, впровадженням прогресивних 
технологій заготівель кормів, будівництвом капітальних силосо- 
сінажних і корнажних сховищ необхідної ємкості.

Велику допомогу трудівникам села у вирощуванні та заготів
лях кормів надали колективи промислових підприємств та органі
зацій міст і райцентрів.

XII МОСКВА 1585

У колгоспі імені Крупської ударною працею на пе
ревезенні кукурудзи відзначається кандидат у члени 

_КПРС водій Микола ЖУЧЕНК.О. Своїм ГАЗ-53 Ми
кола постійно виконує норми на 120 процентів.

Фото В. ГРИБА.
Кіровоградський район.

У фонд фестивалю
Близько 130 молодих бу

дівельників тресту «І\іро* 
воградмашважбуд» відзна
чили ударною працею 
День народження комсо
молу.

З особливим запалом 
взяли участь у суботинку 
мулярп з комсомольсько- 
молодіжної бригади БУ-2, 
очолюваної делегатом 
XXVI з’їзду Компартії Ук. 
раїнп А. 1. Бабичем. КМК 
лідирує серед споріднених 
колективів тресту — за 
підсумками соціалістпч,- 
пого змагання за третій 
квартал він уже вкотре 
зайняв перше місце.

У день комуністичної 
праці бригада працювала 
на спорудженні торго
вельних прибудов до УТО 
•^Кіровоград». Зароблені в 
результаті 500 карбован
ців комсомольці і молодь 
одностайно вирішили пе
рерахувати до фонду Все
світнього Фестивалю моло
ді і студентів v Москві.

С. СТАДНЮК,
• групкомсорг КМК му
лярів БУ-2 тресту «Кі- 
ровоградмашважбуд».

м. Кіровоград.
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ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

Розкажи

воском

мені, поле

Ось так І починається шлях до землі в учнів Надлацької середньої школи Ноооархангельського району, 
а знімках: ідг збирання столових бурянів; особливо відзначилася учениця 9 класу Катерина ДЗЮБА. 

Фоторепортаж В. ГРИБА.

сто- 
ви- 
за-

сонячними

СТОРІНКА АУКЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

засоби 
які у

Шкільний актозий зал, 
прикрашений квітами, 
жовтим листям та щед
рими дарами осені. На 
святково накритих 
лах жовтим
блискують яблука, 
стиглими 
краплинами, зібраними у 
грона, вабить око вино
град. А ще пашить хліб. 
Саме такий хліб на ви
шиваному рушнику зо
бражений на емблемі 
вечора «Щедрий ужи
нок», який готували учні, 
вчителі Федорівської се
редньої школи Кірово
градського району і 
представники колгоспу 
імені В. Божзнка. Тож 
традиційне свято сіль
ських трударів проходи
ло у школі. Тому, що 
сюди тягнуться не тільки 
учні, а й дорослі, ті, чиї 
діти вже давно виросли. 
Йдуть сюди, бо знають, 
що ніяке їх« запитання 
не залишиться без від
повіді, що тут працю
ють ЛЮДИ, ЯКИМ ДО всьо

го є діло. Більшість вчи
телів школи — молоді 
спеціалісти. Але, хоч у 
них немає поки що ве
ликого ЖИТТЄВОГО ДОСВІ
ДУ, вони вже ВСТИГЛИ 
завоювати авторитет сво
їми справами, умінням 
працювати з людьми.

...Гарно обладнані ка
бінети, технічні 
навчання, квіти, 
кожному класі буяють 
як у маленьких оранже-

I реях, музей бойової сла- 
I ви — все це створене 

руками вчителів та учнів.
Директор школи Г. Б. 

Подковський розпові
дав про те, як будують 
у школі навчальний про
цес, щоб якнайбільше 
заціказити 
їм глибокі 
слухала, 
раз-по-раз 
до того, що молодий ди
ректор уже зараз пік
лується про тих, кому до
ведеться працювати у 
наступному тисячолітті. 
Так, скажімо, ні для ко
го не секрет, що не ви. 
стачає ще робочих рук у 
колгоспах. Особливо го
стро проблема кадрів 
стоїть на фермах. Ця 
проблема не давала спо
кою й двадцятичот.ири- 
річному директору шко
ли. Пішов він до голови 
колгоспу імені Боженка, 
щоб обговорити це пи
тання. Часто допізна сві
тилися вікна правління, 
де вирішувалося, як за. 
охотити молодь до робо
ти у колгоспі.

Вирішили побудувати 
: таку ферму, яка б не 

тільки відповідала ос. 
танньому слову техніки, 
а й дозволяла удоско
налювати уже освоєне. 
На ній працюватимуть 
школярі, вчитимуться ос
новам праці тваринника.

Яким буде учнівський 
тваринницький комплекс 

дітей, дати 
знання. Я 

але думками 
поверталася

розповідає Глєб Борисо
вич Подковський:

— На комплексі утри
муватимуть 300 голів сви
ней і 40 корів. Роздача 
кормів, прибирання гною
— все буде механізова
но. Діти вчитимуться дої
ти корів найновішими 
доїльними апаратами. Тут 
же, у комплексі, для чер. 
гових операторів буде 
обладнана кімната Для 
відпочинку із телевізо
ром, акваріумами, квіта
ми, зручними меблями. 
Для всіх, хто працюва
тиме на учнівському тва
ринницькому комплексі, 
буде пошитий спеціаль-

- ний одяг — його ми уже 
замовили. Треба, щоб ті, 
кому завтра доведеться 
обирати спеціальність, 
наочно побачили, що ро
бота тваринника вимагає 
від кожного хороших 
знань. І що вона не гір
ша за будь-яку іншу 
спеціальність.

— А не станеться та
кого, що, працюючи на 
цьому комплексі, молоді 
тваринники звикнуть до 
високої культури вироб
ництва і не захочуть йти 
туди, де умови праці бу
дуть гіршими від цих?

— Думали ми й про це. 
Адже, будуючи цей 
комплекс, ми разом з 
головою колгоспу Іва
ном Васильовичем Кон- 
дратенком та секрета
рем партійної організа
ції Олександром Федо- 
сійовичем Козієм тур
бувалися насамперед 
про колгоспну молодь 
завтрашнього дня. Отже, 
доведеться у найкорот- 
ший термін починати ле. 
реобладнувати й 
госпні 
чайно, 
чималі 
трати, 
окуплять себе.

...Вечір «Щедрий ужи
нок» був у розпалі. Ви
ступали на ньому і чле
ни шкільної виробничої 
бригади, які за місяць 
обробили 20 гектарів 
цукрових буряків, заро
били 2000 карбованців і 
перерахували їх до Фон
ду миру, виступали із 
словами подяки учням і 
представники колгоспу.

А в залі сиділи діти, 
їхні вчителі, передовики 
праці. І дуже дорослими 
у ті хвилини були дитячі 
очі, бо ці хлопці й дів
чата відчували 
причетними до 
своїх старших товаришів. 
І до кожного серця за
пали слова з вірша, яко
го читала на вечорі дів
чина: «Найважливіша ду
ма на світі — дума про 
хліб».

Певно, так воно й має 
бути, якщо живеш на цій 
землі.

кол-
ферми. Це, зви- 
потягне за собою 

матеріальні за- 
але вони потім

себе 
справ

О. АНОХІНА, 
спецкор «Молодо
го комунарам.

Федорівна,с.
Кіровоградський район.

Вікторія Павленко, де

сятикласниця, запитує, де 

можна набути професію 

екскурсовода.

При Кіровоградському 
бюро подорожей та екс
курсій працюють платні 
курси, куди набирають осіб 
із вищою освітою.

* *

«Як стати офіціантом?»—

запитує М. Загурський.

Радимо закінчити 10 кла
сів і вступити 
градського 
технічного 
училища.

*

до Кірово- 
професійпо- 
кулінарного

* *
Восьмикласниця Катя

Матвійчук з Устннівського

1 десятикласниця Завал- 

лівської школи-іитернату

Гайворонського районів

Люда Черепонько мріють

про спеціальність військо

вого зв’язківця.

Спочатку, дівчата, за
кінчуйте Кіровоградське 
СПТУ № 9 (вул. Шати- 
ло, 4), а потім звертайтеся 
до райвійськкоматів.

♦ ♦ •
«Прошу повідомити ад

ресу та умови вступу до 

театрального училища.

Лариса Карманна».

320030, м. Дніпропет- 
розськ-30, вул. Глінкн, 11. 
Вступні екзамени — зі спе
ціальності (співи, танець, 
декламування), російської 
мови і літератури (твір), 
з історії СРСР (усно). 

у О ПРИРОДНО — пе- 
“ ред зустріччю З ЛЮ

ДИНОЮ створювати в уяві 
її портрет, окреслювати 
характер і обставини, в 
яких вона живе. Само- 
впевнена модниця, дома 
й за холодну воду не бе
реться, потрапила під 
негативний вплив — при
близно такою бачилася 
Таня Лабойко, авторка 
рядків: «Я десятикласни
ця і, як усі дівчата, хочу 
носити джинси або «віль- 
вети», але мати чомусь 
мені їх не купує. А 
хлопець, який дуже по
добався, сказав: «Якщо 
немає в тебе джинсів чи 
«зільветів», нічого *мені 
з тобою дружити». Ще 
мати не дозволяє мені 
гуляти, ходжу тільки на 
шкільні танці й дискоте
ку. При таких вимогах 
хоч із дому тікай. По
радьте, як мені бути». 
Ще подумалося, що у 
сім'ї, можливо, пере, 
борщили з опікою над 
майже дорослою дівчи
ною, І що в школі ДОСІ 
«ганяють» за джинси, 
тим самим тільки стиму
люючи бажання їх при
дбати.

Однак 
явилося 
приїхала 
зе Таня.
проводяться, як сказали 
вчителі, бесіди з учнями 
про істинні й фальшиві 
життєві цінності. І про 
моду говорять, і про 
«фірму»... Жоден із чо
тирьох педагогів, з яки
ми я розмовляла, не ви
словився а тому дусі, 
що, мовляв, учням ще 
рано шикувати, хай на
вчаться спершу гроші 
заробляти тощо. Ні, тут 
на шкільні вечори, тан. 
ці, дискотеки дівчата 
приходять іноді й підма
льовані, і з прикрасами, 
і в джинсах. їх же, до 
речі, можуть і на роботу 
з полі одягти. Ну, а на 
заняттях, звичайно, всі у 
формі. Правда, старшо
класники, яким дуже 

багато що вм
не так, коли я 
у місто, де жи- 
У її школі № З

вже хочеться' мати не- 
школярський вигляд, вмі
ють і в формі відмежу
ватися від «дитячості»— 
зачіскою там, модель
ними туфлями, сумкою...

«А Таня скромна, аку
ратна. І в класі нашому 
особливих модників не
ма, — сказала класний 
керівник Валентина Пав
лівна Маркідова, — і в 

ДОЧКИ
школі теж». Виходило, 
що серед однокашників 
дівчина не почувається 
білою вороною. Тоді 
що — так жадати брюк 
певного кольору й фак
тури її примусив острах 
втратити симпатії хлоп
ця? Адже це виявився 
не якийсь випадковий 
знайомий — разом у дит
садок ходили, і в школі 
дружили. Це буває дуже 
серйозно, тут не те, що 
порвати — день не поба
читися буває нестерпно...

— А я його вже давно 
не бачу, він тепер у ін
шому місті вчиться! — 
це було сказано досить 
байдуже.

Значить, не так уже й 
серйозно. Що тут уже 
було багато говорити про 
те, що справжній друг 
так ніколи б не сказав, 
що головне — внутріш
ній світ людини, а не 
одяг... Тим більше, що, 
як Таня призналася, від 
самого хлопця такого 
вона не чула — це пере
дала подруга (як тут не 
згадати: «Ти відкрий
подрузі Двері, але сер^е 
їй своє не відкривай»!), 
а він при зустрічі нічого 
ні підтвердив, ні 
речив. Власне, 
цього вони й перестали 
зустрічатися, і листів не 
пише. Цілком допустимо, 
ЩО через образу. Мож
ливо, він і не думав та
кого говорити, а виправ

запе- 
після

довуватися в нескоєно- 
му вважав нижче своєї 
гідності.

Я спробувала зайти з 
іншого боку. Може, до
ма дівчину тримають «у 
чорному тілі», жаліючи 
для неї карбованця, а 
сама вона де його заро
бить?

— Влітку я працювала 
на току два місяці, одер-

жала більше ста карбо
ванців. То мама доклала у 
та купили мені шубу за 
двісті п'ятдесят.

І золоті сережки їй ба
буся подарувала, і гро
шей на екскурсію в Ба
ку мама дала...

— І на весілля до ро
дичів їздила, і в гості, і 
на подарунки друзям на 
дні народження даю їй, 
і «дипломат» за 35 кар
бованців купила, і плащ 
новий, і брюки, і плаття 
в’язане за шістдесят, і чо
бітки за вісімдесят, 'хоч 
і старі ще добрі... — про 
все це розповідала ма
ма Ганна Іванівна.

Так.,. Таня в сім’ї одна. 
Мати працює у примі
ському колгоспі, як на 
одну заробляє непогано, 
а як на сім’ю... Ще з ни
ми живе бабуся, а від 
батька раз у рік надхо
дить листівочка до свя
та. Аліментів же, бува
ло, й по три карбованці 
в місяць присилав — 
решту пропивав. І при 
всьому цьому Ганна Іва
нівна побудувала хату, 

підтримує порядок у дво
рі, на городі, а ще ж 
і бабуся часто нездужає, 
і сама вона, та й Таня 
хворіла.

— А вона, — продов
жує Ганна Іванівна, — 
віника в руках не вміє 
тримати! Щоб на фермі 
мені допомогти — нема, 
Прати й то сама собі не
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...Поволі засинає місто. 
Один за одніїм згасають 
вогні у вікнах ■ житлових 
будинків. Настав час від- 
почии.кудЦщірД наступним 
трудовим днем. А у дво
рах будинку № 3 по вули
ці Героїв Сталіиграда і 
будинку № 52 по вулиці 
Приморській лише роз
гортають свою «діяль
ність» підлітки, розваги 
яких виражаються у диких 
вигуках, свисті, песамо. 
витому звучанні магніто. 
фона, голосному сміху. 
Для вгамуванпя Валерія 
Ющенка, Володимира Лит- 
виненка, Віктора Кучера 
світловодцям доводиться 
звертатися по допомогу до 
міліції. Подібну картину 
безглуздого проведення 
вільного часу можна спо
стерігати і у дворі за уні
вермагом «Комсомолець» 
та в інших місцях Світло- 
водська. 
підлітки?
школярі, 
кнмп 
батьків, 
контролювати дії своїх ді
тей.

Підліток. Іще школяр 
або учень середнього спе
ціального навчального за
кладу і вже громадянин, 
який повинен відповідати 
не лише за себе і за свої 
вчинки,- <а Іі»8а;ТНК, хто з 
ним поруч. А чого може 
навчити його підворіття? 
Де в такому випадку бать
ки, школа,' громадськість?

Хто ж вони, ці 
Здебільшого 

розбещені шнро- 
«можливостями» 
що перестали

хоче. Ще й встановила 
графік — одну суботу, 
каже, я помию підлогу, 
а другу, ти, мамо! Бабу 
сюди не включила — бо 
то заступниця, гроші з 
пенсії крадькома від 
мене дає... Я ось без ви
хідних працюю, а вона 
ще й скаржиться на ме
не?! Коли так, то більше 
нічого купляти їй не бу

МАТЕРІ
ду! І гуляти ввечері не 
піде — зараз он темніє 
рано, боятимусь за неї!

Ну, а Танин лист, із 
якого мало сльози не ка
пали — невже в ньому 
не було й крихти прав
ди? Не своєї, суб’єктив
ної, викликаної випад
ковою образою, нестри
маністю, а отієї, що з 

а 
рацію, 
з нею

якого боку не візьми, 
таки має людина 
таки неправильно 
повелися?

Думається, що була.
Нікуди не дінешся від 

До
Нікуди не дінешся 
факту, що всі діти 
пори до часу знаходя
ться на утриманні бать, 
ків, оскільки самим їм 
за навчання в школі зар

плату не видають. І з дов
гої розмови у Тані вдо
ма я зрозуміла, що Ган
на Іванівна попри всі 
претензії (коли, може, й 
перебільшені) до дочки 
не проти того, щоб купу
вати їй не тільки необ
хідні, а й особливо на
рядні речі. І якщорядні речі. І якщо при
дбана дорога шуба без 
особливої необхідності 
(є цілком пристойне зи
мове пальто), то чи не 
можна було замість неї 
взяти джинси, до речі, 
більш як удвоє дешевші?

— Але Таня так захо
тіла шубу. Приміряла в 
магазині та й каже, що 
так би у ній і пішла. Му
сила позичати гроші...

Ось тут і закінчується

Чи мають дорослі скільки 
проблем, як підлітки?

Чимало позашкільних 
установ пропонують занят
тя в гуртках і секціях. В 
Світловодську, приміром, 
діють дві дитячо-юнацькі 
спортивні, музична і ху
дожня школи, станції 
юних техніків і натураліс
тів, Будинок піонерів і 
школярів. А ще студії Па
лацу культури імені В. 1. 
Леніна, дитячо-підліткові 
клуби при житлово-екс
плуатаційних конторах і 
відділах «Іскра», «Радість», 
«Юність», «Олімпік»...

І все Ж окремі підлітки 
залишаються поза увагою 
позашкільних установ, і, 
що найбільш тривожно, 
поза контролем батьків.

Цс особливо помітно 
пізньої вечірньої пори. Ад
же в цей час підлітки по
винні бути вдома, під на
глядом рідних, а багатьох 
школярів можна бачити 
біля турбази «Славутич» 
після завершення розва
жальної програми, яка 
закінчується о 23-й годині.

Велику допомогу в бо
ротьбі з правопорушення
ми міг би надати міський 
парк культури і відпочин
ку. Для цього треба бу
ло б ширше використову
вати за призначенням зе
лений театр — чудове міс
це влітку для проведення 
конкурсів та оглядів по
літичної пісні і художньої 
самодіяльності. На жаль,

Танина правда. Вона про
сила у мами і того, й дру
гого, й десятого, а на 
якій підставі? На тій, що 
розподілила обов’язки 
по прибиранню в хаті 
«справедливо, порівну»? 
Та ці слова можна було 
б ужити без лапок тоді, 
коли б ті, Що мають 
прибирати, в усьому бу
ли на рівних — обоє

купувати 
все дове-

І

працювали, обоє зароб
ляли...

Дівчина хотіла втекти 
з дому. Але ж поза ним 
нікому було б прати, го
тувати їсти, 
«вільвети» — 
лося б самій. Та й наві
що тікати — через рік, 
будь ласка, самостійна. 
Як часто ми, одержавши 
цю самостійність, зітхає
мо за маминими борща, 
ми, турботами і увагою... 
Зараз, Таню, мама і ба
буся утримують тебе. І не 
за красиві очі, не за твої 
успіхи в навчанні, і не за 
сумлінну працю вдома. 
Ти ж їхня дочка й ону
ка. Ніхто, крім рідних, 
не здатен на таку без
корисливість. І вона вар
та бути віддяченою по
сильною допомогою по 
господарству і турбо
тою про здоров’я і ду
шевний спокій домашніх. 
Таня це нібито й розу
міє: «Знаю, що мамі 
важко одній, — сказала 
ще до зустрічі з ма
тір’ю. — Не хвилюйте її, 
в неї хворе серце». Але 
ж від непомірних 
ріальних запитів 
ки і її повернень 
НО» ПІСЛЯ півночі 
рине серце боліти 
рестане...

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодо
го комунара».

м. Новоукраїнка.

мате- 
доч- 

«із кі- 
мате- 

не пе-

и

УВАГА, ПІДЛІТОК!

о вв

цей найбільший у місті зал 
здебільшого порожній. 
Більше того: якщо в ми
нулому тут увечері демон
струвалися фільми, то НИ
НІШНЬОГО сезону і цього не 
було.

Підлітки починають зби
ратися у підвальних при
міщеннях, грають в карти, 
палять, часом, вживають 
алкогольні напої. Так, мі
ліція у підвалі будинку 
№ 70 по вулиці Примор
ській затримала Сергія 
Ковтуненка, Андрія та 
Олександра Матченків, 
Станіслава Носова і Віта
лія Малійського — майже 
всі учні СШ № 4.

Чи подумали про 
дітей, які так пізно 
'гаються, їхні батьки 
сар Федір Дмитрович Ков- 
тунепко, Віктор Дмитро
вич Носов з керамічного 
заводу, працівники заво- - 
ду чистих металів Микола 
Юхимович і Ніна Михай
лівна Матченки та Іван 
Іванович і Ольга Іванівна 
Малійські?

Свою енергію 14—16-річ- 
ннм можна було б успіш
но застосовувати на занят
тях спортивних секцій, або, 
скажімо, у своєрідних буд. 
загонах, де хлопці і дівча
та допомагали б старшим 
у спорудженні дитячо- 
юнацької спортивної шко
ли. Тут слово за міськко
мом комсомолу і відділом 
народної освіти.

свої.х 
вет
ел 10-

І. КАРАНТ.
м. Світловодськ.

ВАША ДУМКА?

Хороша,
правильна...

Кожному приємно у день 
свого народження одержу
вати подарунок від друзів. 
Але виявляється, не зав
жди це добре закінчується. 
Подібна історія трапилася і 
в нашому класі.

...Наближався день на
родження у Валі — ком
сорга. Дівчина вона хоро
ша, має багато друзів. 
Кілька дівчат (умовно на
звемо їх Іриною, Ангелі- 
ною, Жанною, Оксаною) 
вирішили снластися і купи
ти їй пам’ятний подарунок. 
Вибирати поїхали Іра з Ан- 
геліною аж у райцентр. 
Зупинилися на криштале
вій вазі. Покупка всім спо
добалася, дівчата від душі 
раділи, що зроблять Валі 
приємне. Але наступного 
дня Іра та Ангеліна вруча
ють вазу лише від свого 
імені, при цьому абсолют
но не згадуючи Жанну та 
Оксану. Правда, гроші, які 
вони здавали, Іра скоро 
повернула. Була сварка, 
сльози. Але листа змусила 
нас написати не вся ця 
гірка історія, а вчинон Іри
ни — ватажка шкільної 
комсомольської організа
ції. На перший погляд, во. 
на дуже хороша, правиль
на, а насправді...

Сподіваємося, «Вітрила» 
не будуть байдужі до цьо 
го випадку.

З повагою десятиклас
ники Седнівської СШ. 

Устинівський район.

Хочу листуватися
«Я — дев’ятикласниця. 

Займаюся музикою, ко
лекціоную календарики, 
листівки. Хочу через «Віт
рила» познайомитися із 
хлопцем чи дівчиною мого 
віку.

Моя адреса: 316000, 
м. Кіровоград, провулок 
Добролюбова, 48. Бутов- 
ській Ірині»,

Р. Б. «Вітрила» звертаю, 
ться до тих, кому рубрика 
«Хочу листуватися» допо
могла знайти друга чи по
другу. Будь ласка, напи
шіть, де живуть ваші нові 
друзі, в якому класі вча
ться, чим захоплюються.

Звітно-виборні КОМСО- 
/АОЛЬСЬКІ збори в колгоспі 
імені Ленінського ком
сомолу пройшли органі

зовано. Комсомольці у сво
їх виступах не тільки дали 
оцінку роботі комітету 
комсомолу за звітний пе
ріод, а й аналізували свою 
діяльність на виробничих 
ділянках колгоспу.

А спрямував комсомоль
ців на відверту розмову 
звіт секретаря комітету 
комсомолу Віктора Вірича. 
Комсомольський ватажок 
пригадав той весняний 
день, коли на польовому 
стані тракторної бригади 
№ 2 відбулися комсомоль
ські збори. Збори, на яких 
були переглянуті соціаліс
тичні зобов’язання. Ком
сомольці вирішили боро
тися за 65-центнерні вро
жаї зерна кукурудзи.

ДЕНЬ 
СЬОГОДНІШНІЙ,
ДЕНЬ 
ЗАВТРАШНІЙ

«Не на пустому місці бу
ли переглянуті і без того 
високі зобов’язання. Інду
стріальна технологія, опти-, 
мальне і своєчасне вне
сення різноманітних доб
рив, запровадження еле
ментів бригадного підря
ду давали підстави споді
ватися на щедрість куку
рудзяного гектара», — го
ворив на зборах групком- 
торг КМК тракторної 
бригади № 2 Володимир 
Дубченко.

І справді, результати по
радували. На день прове
дення звітно-виборних 
зборів колгосп збирав на 
круг по 50 центнерів зер
на кукурудзи з гектара. А 
комсомольсько - молодіж
на ланка А. М. Іщенка — 
69.

Але у виступах молодих 
механізаторів Віктора
Троянського, Михайла Ми- 
хайлова і, особливо, Сергія 
Титенка та Олександра 
Волощука відчувалися 
стурбовані нотки за долю 
врожаю, зокрема, куку
рудзи. Не задовольняють 
хлопців темпи збирання. 
Що заважає їх прискори
ти? Ще трапляються фак
ти порушення трудової 
дисципліни. Деякі допус
кають брак на осінньому 
полі, нераціональне ма. 
неврування технікою на 
кукурудзяних ланах. Та й 
комітету комсомолу слід 
внести корективи, в орга
нізацію соціалістичного 
змагання, аби яскравіше 
показувати досвід передо
виків, а «Комсомольсько
му прожектору» — нещад-

ТУРНІРНЕ 
ТЯЕЛП

ХОКЕЙ НА ТРАВІ. За
вдавши поразки збірним 
командам міст Полтави і 
Виноградово Закарпат
ської області з рахунком 
З- та другій збірній Кіро
вограда і команді Севасто
поля — 2:0, юні хокеїстки 
першої збірної Кіровогра
да (вона створена при 
облраді ДСТ «Авангард», 
тренер В. Ф. Шептпцькпй) 
в останньому турі пер
шості України програли 
дівчатам із Борисполя Ки
ївської області — 1:2. У 
переможців — 9 очок і 
золоті медалі. Нашим зем
лячкам (8 о’іок) вручені 
срібні нагороди, бронзові 
призери — закарнаткн (6 
очок).

ВЕЛОКРОС. Блискучого 
успіху добилася збірна 
команда нашої області з 
велосипедного кросу (стар
ішій тренер Олександр За- 
воротній) на чемпіонаті

но викривати несумлін
них...

Звичайно, проблеми мо
лоді — це насамперед 
турботи правління та пар
тійного комітету колгоспу. 
Присутні на зборах голо
ва колгоспу В. М. Петров 

та секретар парткому 
Л. Д. Федорова уважно 
слухали спілчан, заното
вували їх думки і пропо
зиції.

Постанова зборів перед
бачила заходи по поліп
шенню дії збирального 
конвейєра осіннього комп
лексу сільськогосподар
ських робіт. З'явився й 
такий пункт: «Добитися, 
щоб заклик «Вивозу орга
нічних добрив на поля — 
комсомольську турботу» 
став справою честі і совіс
ті кожного комсомоль- 
ця-виробничника».

Народне прислів’я ро
зорить: «Не той хліб, що в 
полі, а той, що в коморі». 
На день проведення збо
рів у колгоспі залишився 
незібраним 200-гектарний 
кукурудзяний масив. Та 
й цукрового буряка ви
стачало — 130 гектарів. Це 
немало. Саме тому важли
вим питанням звітно-ви
борних зборів колгоспу 
стало високоякісне і, го
ловне — вчасне, прове
дення комплексу осінньо- 
польових робіт.

В. МОРОЗ, 
інструктор Новоукра- 
їнського райкому ком
сомолу.
Коли верстався номер. 

Із райкому комсомолу по
відомили: збирання кача
нистої у колгоспі закінче
но! Молоді механізатори 
врахували асі зауваження, 
висловлені на звітно-ви
борних зборах, і в стислі 
строки завершили важли
ву сільськогосподарську 
кампанію.

України, що пройшов ми
нулої суботи і неділі на 
Завадівській трасі — за
войовано загальнокоманд
ну першість і п’ять золо
тих медалей. Спершу сту
дент педагогічного інсти
туту майстер спорту Фе
дір Ярощук переміг в ін
дивідуальній гонці на 22,2 
кілометра, а потім успішно 
завершив естафетну гонку 
4 по 7,4 кілометра, почату 
на перших трьох етапах 
йрго товаришами по коман
ді — Борисом Томахом 
(машинобудівний техні
кум), Юрієм Апаньєвим 
(технікум механізації сіль
ського господарства) та 
Ігорем Снньком (машино
будівний технікум).

ФУТБОЛ

«БУКОВИНА»— 
«ЗІРКА»-2:0

Матч почався обопільни
ми атаками. На драдцять 
четвертій хвилині гри бу
ковинці одержали право

-----  З стор.-----------

Пропозицію 
підтримано

На своїх головних збо
рах року спілчанам нашого 
ПМК-133 було про що го
ворити. Проблем у моло
дих будівельників немало, 
а найперша, найзлободен- 
ніша — якість будівництва, 
що багато в чому зале
жить від якості доставле
них будматеріалів.

— Часто трапляється, ко
ли на будівельні майдан
чики прибуває така «сиро
вина», яку використовува
ти неможливо, — схвильо
вано почав свій виступ 
монтажник Іван Охрімен- 
ко. — Хто ж у цьому ви
нуватий? Думаю, насампе
ред ті підприємства, які 
відправляють нам свою 
продукцію — Кіровоград
ський завод залізобетон
них виробів, Олександрій
ський цегляний завод. Не 
завжди добросовісно став
ляться до її перевезення і 
працівники Знам’янського 
автопідприємства 10036. 
Все це в кінцевому рахун
ку негативно позначається 
на якості споруджуваних 
об’єктів.

— Я пропоную, — завер
шує Іван, — нам, молодим, 
взяти під свій комсомоль
ський контроль ритм і 
якість постачальних буд
матеріалів. Думаю, що це 
завдання — серйозне і 
принципове — нам під 
силу.

І. Охріменка підтрима
ли всі присутні на зборах, 
а Микола Стогній додав:

— А ще було б добре, 
коли б ми зібрали секре
тарів комсомольських ор
ганізацій згаданих вище 
підприємств і обговорили, 
як, не ділячи роботу на 
свою і чужу, добитися, 
щоб трудові показники 
всіх, хто відповідає за спо
руджуваний об’єкт, були 
тільки хорошими.

Пропозиції Івана і Ми
коли збори одноголосно 
підтримали. Позитивно по
ставилися спілчани і до 
створення комсомольських 
постів якості на будівель
них майданчиках ПМК — 
Бережинської школи, що 
в Кіровоградському райо
ні (комсомольським конт
ролером тут І. Охріменко), 
Диківської СШ Знам'ян- 
ського району (контролер 
електрозварник О. Каган. 
ков) і очисних споруд у 
Знам’янці (контролер 
А. Щербаков).

Н. ПАВЛИК, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
ПМК-133 тресту «Кіро- 
□оградсільбуд».

на штрафний удар, 1:0 на 
їх користь.

Після відпочинку на май
данчику триває вперта бо
ротьба. «Буковина» має за 
мету зберегти результат, 
а «Зірка» зрівняти його. А 
коли до фінального свист
ка залишилося сім хви
лин, нашим землякам до
велося вдруге вводити 
м’яч у гру з центра поля.

«Зірка» закінчила зма
гання, маючи у своєму ак
тиві тридцять сім очок.

Кіровоградці виступали 
у такому складі: Б. Філа- 
тов, В. Самофалов, О. Сми. 
ченко, С. Улицький (С. Ку
черенко), О. Іванов, В. Ди
мов, М. Латиш, І. Чернен
ко, М. Калита, Є. Денисен
ко, С. Ралюченко.

Інші матчі закінчилися 
так: «Спартак» (Житомир)
— «Атлантика» (Севасто
поль) — 0:0, «Дніпро»
(Черкаси)—«Океан» (Керч)
— 1:2, «Десна» (Чернігів)
— «Шахтар» (Горлівка) — 
1:1, «Динамо» (Ірпінь) — 
«Стахановеиь» (Стаханов)
— 1:2, «Нива» (Бережани)
— «Маяк» (Харків) — 1:2.

В. ШАБАЛІН.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Твор

чість юних. 9.05 — Фільм 
«Пропажа свідка». 10.30 — 
Документальний телефільм 
«Хіта Кутателадзе». 10.55 — 
«Вас запрошує Свердлов- 
ський оперний.,.». 11.30 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми соціалістичних країн. 
«Моя батьківщина — Врио». 
«Продовження фільму», «В 
гостях у польських корабе
лів», «Художник з Мейсена».
15.30 — Концерт-нарнс про 
народний колектив, форте
піанний клас МДУ їм. М. Ло
моносова. 16.10 — Новини.
16.15 — Дітям про звірят.
10.45 — На землі, в небесах 
і на морі. 17.15 — В. Маяков- 
ський. Громадянська лірика.
18.15 — Концерт Державно
го ансамблю танцю Білору
сії. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Мультфільм. 19.20 — 
До 40-річчя Великої Перемо
ги. Фільм «Двадцять днів 
без війни». 21.00 — «Час».
21.35 — Що? Де? Коли? Те- 
левікторнна. 22.50 — Сьо
годні у світі.
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ігротека. Ділова телегра 
«Фітотрон». 11.05 — Люби
телям хореографії. 11.40 — 
Художній фільм «Народжені 
бурею», 12.50 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок, 16.30 — 
Документальний телефільм. 
17.00 — «Дядько Федір, пес 
і кіт». Лялькова вистава.
17.45 — Телепост на ударній
будові. 18.00 — Олівець-ма- 
лювець. 18.30 — Концерт 
Московського камерного іо- 
ру. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Хокей: «Спар
так» — «Сокіл». 2 і 2 періо. 
ди. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 —
Новини кіноекрана. 22.50 — 
Новини. 23.00 — Чемпіонат 
УРСР з художньої гімнасти
ки.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Мелодія барв». 8.35. 9.35 — 
Природознавство. 2 клас. 
8.55. 12.40 — Французька мо
ва. 9.55 — Науково-популяр
ний фільм «Вітімські бере

ги». 10.55 — Учням ПТУ. 
Естетичне виховання. Тех
нічна естетика. 10.35, 11.40— 
Основи Радянської держави 
і права. 8 клас. «Держава і 
ми». 11.05 — Шахова школа.
12.10 — Казки Г.-К. Андерсе
на. 4 клас. 13.20 — Сторінки 
історії. «Пам’ять серця». Про 
ветеранів Великої Вітчизня
ної війни, кавалерів орденів 
Слави. 14.05 — Пісні рево
люції. 14.30 — А. Макарен
ко — педагог, письменник, 
громадянин. 15.20 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15— 
«...До шістнадцяти і старші». 
19.00 — Науково-популярні 
фільми про шкідливість ал
коголізму. 19.15 — Концерт.
19.30 — Хокей: «Спартак» — 
«Сокіл». 2 1 3 періоди. Під 
час перерви — 20.05 — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Вся ко
ролівська рать». 2 серія.
22.45 — Новини.

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

тям про звірят. 9.05 — Фільм 
«Двадцять днів без війни».
10.40 — Клуб мандрівників.
11.40 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Спадкоємці 
традицій. Документальні 
фільми «Декілька днів з 
життя бригади». «Екзамен 
на зрілість». «Виходимо в 
море». 15.55 — ■ Народні ме
лодії. 16.10 — Новини. 16.15 
— Знання — сила. 17.00 — 
Розповідають наші кореспон
денти. 17.30 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.15 — 
Людина і закон. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 19.05 —
Концерт соліста Казахського 
театру опери та балету 
ім. Абая А. Дпішева. 20.00 — 
Поети у боротьбі за мир. 
Вечір поезії в Концертній 
студії Остаикіно. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовження 
вечора поезії в Концертній 
студії Остаикіно. 22.25 —
Сьогодні у світі. 22.40 —
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Концерт симфонічної музики.
10.50 — Телефільм «Ростов 
Великий». 11.10 — Автотран
спорт: правила без винятків.
11.40 — Шкільний екран. 
7 клас. Музика. 12.15 — На-

родні таланти. Ансамбль тан
цю «Віночок» Будинку куль
тури Олександрійського 
електромеханічного заводу. 
(Кіровоград па Республікан
ське телебачення). 12.45 —
Новини. 12.55 — Новини кі
ноекрана. 14.10 — Телефільм 
«Ідемо завтра в море». 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Девіз: 
відвага, мужність і честь». 
Юні прикордонники. 17.30— 
Продовольча програма — 
справа кожного. 18.00 —
Корисні поради. 18.30 —
Грають юні музиканти. 19.00
— Актуальна камера. 19.30— 
«Хімія і врожай». Із циклу 
«Дисципліна поставок: міра 
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відповідальності І честь під
приємства». 20.20 — «День 
за днем». Оголошення. (Кіро
воград). 20.40 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«Життя і смерть Фердінанда 
Люса». 1 серія. 22.50 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Географія. 7
клас. 9.05 13.10 — Німецька 
мова. 10.05 — Учням ПТУ. 
Фізика. 10.35, 11.40 — Істо
рія. 9 клас. Ленінська <Ис- 
кра». 11.05 — Наш сад. 12.10
— Загальна біологія. 9 клас.
12.40 — Фізика. 6 клас, 13.40
— Сторінки історії. «Міжна
родне товариство робітни
ків». Про І Інтернаціонал.
14.20 — Мистецтво епохи
Відродження. 14.50 — «Ча
рівні фарби». Казки радян
ських письменників. 15.35—> 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Науково-популярний 
фільм «Дивна рослина соя».
18.30 — «Більше хороших то
варів». 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня каз

ка. 20.20 — Документальний 
фільм «Микола Бауман. 
Професія — революціонер».
20.30 — Л.-В. Бетховен. Сим
фонія № 1 до мажор. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Вся королівська рать». З се
рія. 22.40 — Документальний 
телефільм. 23.00 — Новини.

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

фільм «Здійснення бажань». 
9.05 — Телефільм «Срібний 
вік». 10.20 — У світі тварин.

11.20 — Новини. 14.30—Но- 
вини. 14.50 — П’ятирічка— 
справа кожного. Докумен
тальні фільми. 15.50 —
А. Платонов. «На зорі туман
ної юності». 16.50 — Нови
ни. 16.55 — «Країна, зверне
на в майбутнє». Кіноварне 
про Алжірську Народну Де
мократичну Республіку. 17.20
— Концерт алжірських ар
тистів. 17.45 — Шахова шкд- 
ла. 18.15 — Ленінський уні
верситет мільйонів. «Управ
ління соціалістичною еко
номікою». Особливості пла
нування на сучасному ета
пі. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Наука і життя. 19.30
— Фільм-копцерт «Свято
слав Ріхтер грає концерт 
Гайдна». 20.00 — Телефільм 
«Червоні дзвони». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — «До
кументальний екран». 22.35
— Сьогодні у світі. 23.10 — 
Від Дніпра до Бугу. Звітує 
м. Олександрія. (Кіровоград).
▲ ут

16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська фізнко-ма- 
тематичпа школа. 17.00 —
«Вперед, орлята». Школа 

піонерського активу. 17,2о— 
Атеїстичні діалоги. 18.00 — 
День за днем. (Кіровоград).
18.10 — Концертний зал 
«Дружба». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 13.30
— Факти свідчать. 20.00 
Концерт органної музики.
20.45 — Па добраніч. ДІтиІ 
21.00 — «Час». 21.Зо — Ху
дожній фільм «Життя і 
смерть Фердінанда Люса». 
2 серія. 22.45 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм, 
8 35 9.35 — Загальна біоло
гія. 10 клас. 9.05,13.00 — Іс
панська мова. 10.0о — Учням 
ПТУ Астрономія. Планети.
10.35 — І. Нікітін. Сторінки 
життя і творчості. 11.30 
Сім’я і школа. 12.00 — На- 
уково-популярннй фільм «іа- 
ка далека, близька Меще
ра» 12.10 — Історія. 8 клас. 
Соціалістн-утопістн 12.40 — 
Природознавство. Значення 
повітря для життя на землі.
13.30 — М. Твен. Сторінки 
життя і творчості. 14.15 
Фільм «Броненосець < По- 
тьомкін». 15.30 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.1о —
Людина. Зем."Г- Всесвіт. 19.00
— Служу Радянському Сою
зу! 20.00 — Вечірня казка.
20.20 — Світ і молодь. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм 
«Поєдинок у тайзі». 22.40 — 
Кубок європейських чемпіо
нів з баскетболу. Чоловіки. 
ЦСКА — «Лімож» (Франція).
23.20 — Новини.

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

фільм «Червоні дзвони». 
4 серія. 9.35 — Мультфільми. 
10.05 — Грає С. Найко (баян).
10.20 — Документальний те
лефільм «Білий пояс надії».
11.10 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Союз науки і 
праці. Документальні філь
ми «Науково-технічний про. 
грес 1 економічна освіта тру
дящих». «Відходи і прибут
ки». 15.25 — Співає Л. Казар- 
новський. 16.15 — Новини.
16.20 — Російська мова.
16.50 — Творчість народів 
світу. Мистецтво В’єтнаму. 
17.25 — В гостях у казки.
18.15 — Наш сад. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний випуск. 19.05—

Тележурнал <• Співдружність.» ,*•'
19.35 — Російські народи! 
пісні співає К. Шавріий 
20.00 — Телефільм «Червоні 
дзвони». 5 серія. 21.00 -4
«Час». 21.35—Футбол: «Шак- 
тар» — «Спартак». «Торпе
до» — «Зеніт», 23.05 — Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск. 23.20 -4
Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 -»* 

Виробнича гімнастика. 10..Зо
— Художній фільм «Життя к
смерть Фердінанда Люса?; 
1 і 2 серії. 12.50 — Повний, 
13.05 — Народна творчість 
16.00 — Новини. 16.10 
Срібний дзвіночок. 16.30 -і 
Музичний фільм «Прелюдія». 
17.00 — Знімається кіно.
18.00 — Телефільм. (Кірово
град). 18.20 — «День зй
днем». (Кіровоград). 18.30 
Сільські зорі. (Кіровоград) 
19.00 — Актуальна камера* 
19.30 — «Живе слово». 20.15
— Танцює ансамбль «Поділ
ля» Хмельницького обласно
го управління профтехосві- 
ти. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній фільм «Життя ‘г- 
смерть Фердінанда Люса». 
З серія. 22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Хай дерева ростуть вели
кими». 8.35, 9.40 — Історія.
4 клас. 9.00 — Науково-по
пулярний фільм «Ростов
ський фініфт». 9.10. 12.40 — 
Англійська мова. 10.05 —-
Фізика. Фізика й техніка.
10.35 11.40 — 0. Пушкін. 
«Пісня про віщого Олега».-
5 клас. 11.05 — Науково-по
пулярні фільми. 12.10 — Су
спільствознавство. 10 клас.
13.10 — Радянське образб- 
тпопче мистецтво. Є. Кибрпк. 
13.55 — Знай і вмій. 14.25 — 
Вс. Вишненськпй. «Оптиміс
тична трагедія». 15.10 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— «ВАМ — ключ до багатств 
Сибіру». Телерепортаж. 18.50
— Народні мелодії. 19.00 
Клуб мандрівників. 20.00 -- 
Вечірня казка. 20.15 — Це 
ви можете. 21.00 — «Час».
21.35 — Кінопанорама. 23.25
— Документальний фільм.
23.50 — Новини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.^І

ПОДАРУНКИ ДО СВЯТА-
РІЧ ПРИЄМНА
Я РАДІСНА ДЛЯ ТИХ,
ХТО ЇХ ОДЕРЖУЄ,
І ДЛЯ ТИХ,
ХТО ЇХ ПІДНОСИТЬ
Напередодні річниці Великого 

Жовтня кооператори області по
дбали, щоб вибір товарів подарун
кового асортименту був достатнім,

В універмагах та магазинах «Га- 
лантерея-парфюмерія» споживчої 
кооперації вам запропонують:

— косметичні та парфюмерні на
бори, ювелірні вироби та біжуте
рію, хустки різного кольору й роз
міру, відріз на костюм чи плаття, 
вироби з трикотажу;

— чоловічі сорочки, запонки, 
теплі й пух’насті кашне, рукавички, 
годинники, набір авторучок, елек
тробритви, фотоапарати;

Міжміські телефони-автомати— 
до ваших послуг

У всіх мікрорайонах Кіровограда працюють між
міські телефони-автомати. Подаємо час їхньої роботи 
й адреси, за якими вони розташовані:

— художній розпис по дереву І 
металу, карбування, підсвічники з 
декоративними свічками, фігурки 
з дерева, інкрустовані та вишива
ні вироби — ці оригінальні суве
ніри задовольнять найвнбагливіші 
смаки і стануть приємним пода
рунком.

Пам’ятайте, що книга улюбле
ного письменника —- також доро
гий і приємний подарунок.

МАГАЗИНИ СПОЖИВЧОЇ 
КООПЕРАЦІЇ ЗАПРОШУЮТЬ 
ВАС ПО ПОДАРУНКИ ДО СВЯ
ТА!

Облспоживспілка. 
Укоопторгреклама.

Відкрито переговорні пункти в нових мікрорайонах 
міста:

вул, Пацаєва — Зі-в відділення зв’язку,

вул. Бєляєва — 30-е відділення зв’язку.

Розташування пункту Час роботи Адреса
Автовокзал з 6.00 до 21,00 пр. «Правды», 1.
Обласна лікарня цілодобово пр. «Правды», 70,
30-е відділення зв'язку з 8,00 до 21.00 вул, Бєляєва, 5.
29-е відділення зв'язку з 8.00 до 22.00 вул', Пацаєва. 15.
31-е відділення зв’язку ,з 8.00 до 20.00 вул. Пацаєва. 58.
Районний переговорний
пункт з 8.00 до 20.00 вул. 50 років Жовтня, 1.
Дитяча лікарня цілодобово вул. Карла Лібкнехта, 103.
Тубдиспансер —»— вул. Єгорова. 54.
Аеропорт з 6.00 до 23.00
Залізничний вокзал цілодобово
5-е відділення зв'язку з 7.00 до 22.00 вул. Короленка. 34.
Госпіталь ІВВВ цілодобово вул, Короленка 58
Готель «Київ» —»— вул. Карла Маркса 58.
Готель «Україна» —»— пл. Кірова.
Автоматичний переговор
ний пункт з 7.00 до 23.00 вул. Карла Маркса. 48.
Центральний переговор
ний пункт цілодобово вул. Карла Маркса. 52.

КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ МІЖМІСЬКИХ ТЕЛЕФОНІВ- 
АВТОМАТІВ—ЦЕ ЗРУЧНО 1 ВИГІДНО!

Кіровоградська телеграфно-телефонна станція.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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