
По-ударному несе тру
дову вахту на честь 
40-річчя Великої Перемо
ги бригада монтажників 
будівельного управління 
№ 138 тресту «Кркворіж- 
стальконструкція», яку 
очолює Василь Єгорович 
Савченко. На рахунку 
цього колективу чималі 
споруд культурно-побу
тового та виробничого 
призначення. Не випад
ково саме їм доручний 
сумісництво у Кіровогра
ді нового готелю «Ту 
рист» на 336 місць.

Бригада зобов язалЯєя 
провести монтажні робо
ти до серпня нинішнього 
року. Вона щодня вико
нує виробничі завдання 
більш, ніж на 120 про
центів. Успіх зумовле
ний передусім трудовою 
дисципліною та хорошою 
організацією праці.

Роботи йдуть у дві 
зміни. Молоді будівель
ники працюють злагод
жено, прагнуть якнай
ефективніше завантажу

вати механізми.
Швидко росте чотир

надцятиповерховий і о-

іель. Уже збудовано сім 
поверхів.

На знімках: мон
таж однієї із колон; мон
тажник 3-го розряду 
комсомолець Олександр 
ЧМИР (зліва вгорі); чле
ни молодіжної бригади 
(справа внизу зліва на
право): Ю. КОВТУН, 
В. Г. КУПР1ЄВ, С. СЕМ- 
КО, бригадир В. Є. САВ
ЧЕНКО (у центрі); іде 
зварювання колони.

В. ГРИБ. 
Фото автора.

м. Кіровоград.

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

ПРЕМІЮ-
У ФОНД МИРУ

У нашому районі на виве
зенні органічних добрив на 
поля трудяться і члени ком
сомольсько-молодіжного ко
лективу тракторної бригади 
райсільгоспхімії, який очо
лює комуніст Василь Глу- 
щенко. Зараз молоді меха
нізатори транспортують
добрива у колгоспах «Ле
нінський шлях» та імені 
Кутузова. Значно перевико
нують особисті завдання 
по перевезенню органіки 
ударники комуністичної 
праці Леонід Котьолкін, 
Микола Борид, Юрій Юхим- 
чук. Серед кращих можна 
також відзначити комсо
мольців Миколу Кравченка, 
Віктора Стасюка, Олександ

ра
У минулому році члени 

КМК вивезли органічні доб
рива на 1400-гектарну пло
щу і підживили мінеральни
ми добривами 3500 гек
тарів, зекономивши при 
цьому 20 тонн пального. За 
підсумками соціалістично
го змагання серед комсо
мольсько-молодіжних тран
спортних бригад галузевих 
підприємств республіки во
ни стали третіми за третій 
квартал минулого року по 
перевезенню добрив на по
ля. Колектив нагороджено 
Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМ України і Українсько
го республіканського комі
тету профспілок працівників 
сільського господарства та 
грошовою премією у розмі
рі 300 карбованців. На сво
їх зборах молоді механіза
тори одноголосно вирішили 
перерахувати премію у 
Фонд миру. Це буде їх вне
сок у підготовку до свят
кування 40-річчя перемоги 
радянського народу над 
гітлерівською Німеччиною у 
Великій Вітчизняній війні.

С. ВОЙПАН.
Новоукраїнський район.

DOHA не шукала лег- 
КИХ ШЛЯХІВ. Того ж 

ліга після школи невисока 
метка чорнява пішла в лай
ку вирощувати буряки. А 
коли комсомол кинув клич: 
«Молодь — на ферми!», ста
ла п вона дояркою. Вісім 
років працює на фермі Ка
терина Шаповал. Чи за
доволена своїм вибором 
професії? Безперечно. А по
бутовими умовами? Разом 
з чоловіком Володимиром 
з допомогою колгоспу спо
рудили світлин чудовий бі
локам’яний будинок. Є в 
ньому і сучасні меблі, і га
зова плита, і телевізор. А 
ще — біля дому брукована 
дорога, заасфальтований 
тротуар.

Є в них і найбільша ра
дість — веселий сміх ма
лят... А для них — дитса
док...

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

КАТРИНІ ТИСЯЧІ
Вісім років не промайну

ло -даремно. Придивилась до 
роботи кращих доярок, ос
воювала науку і вже мину
лого року одержала на ко
рову по 2600 кілограмів мо
лока. А що ті 2600 кілогра- 

ів?
Як це мало і дуже мало! 

В усякому разі, для неї...
З колишнього комплексу 

на їхню ферму перевели но
ву групу — 28 корів. Ні для 
кого не було секретом — 
групу важку, групу, з якою 
клопоту багато, а молока 
мало. .Мали її віддати ко
мусь із підмінних доярок.

Олена Макарівна Соро- 

чан, завідуюча фермою, з 
надією запитала:

— Може ти, Катю, візь
меш її?

— А закріплену за мною 
групу залишити?

— Віддаси її підмінній.
— Оце! З моєю мала по 

2600, а з цією й тисячі не 
буде...

— Чому ж так, Катю? Ти 
ж сама знаєш, що воно, мо 
локо — у труді, в боротьбі. 
А ти вмієш за нього боро 
тлея, я знаю...

Олена Макарівна, жінка > 
досвідом, з душею. І та її 
віра переконала Катю.

Вона прийняла групу, до 

глядала, вивчада продук 
тнвиі можливості корів. То 
вже говорив її досвід, її 
вміння, її бажання виправ
дати довір’я завфермою.

...На початку року, вона, 
зваживши свої можливості, 
взяла соціалістичне зобо 
в’язання надоїти від кож
ної корови по три тисячі кі
лограмів молока.

Голова колгоспу усміх 
пувся:

— Може, Катю, перегля 
чеш свої зобов’язання? Я 
знаю, як тебе Олена Мака 
рівна вмовляла взяти оцю 
групу, як ти сумнівалась. 
А потім довела, що можуть 

зробити твої руки і вміння! 
Може поборешся і за чоти
ри тисячі?..

З О. М. Сорочан з нараді! 
вони повергалися разомлНа 
врожай, на добро, на щастя 
накрапав дощик, теплий вес
няний. Ось і завулок — тут 
Олена Макарівна завертає 
до своєї домівки. Катя па 
хвилинку зупинила її:

— Олено Макарівно! Як 
ви думаєте, коли за три мі
сяці — тисяча, тю за рік 
можна чотири?

Олена Макарівна радо 
відповіла;

— Не тільки можна, а й 
треба, Катрусю!..

'Гой грудневий день на 
довго запам'ятався К. 1Иа 
ловал. Бо молода доярка 
досягла мети — вперше до 
билася чотиритисячних на 
доїв молока від корови. с.
І ось ми в її буднику, в її Новомиргородський район.

кімнаті. Катя щойно відірва
лась від телефону. Секре
тар комсомольської органі
зації колгоспу Григорій 
Пєчкін перший привітав її з 
трудовою перемогою. Ві
таємо й ми її. А вона, при
сівши на стільчик, відверто 
говорить:

— Є у мене ще одна мрія. 
Ходитиму'в школу. До деся
тикласниць. Я розкажу їм 
про свою цікаву, захоп
люю іу, сповнену труднощів 
роботу, про моїх хороших 
подруг. Казатиму їм, деся
тикласницям: «Закінчуйте
школу — і до вас! Ідіть, дів
чата, до нас’».

м. СТОЯН, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Панчеве,
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КОНКУРС

«Незвичайне—поруч»
Сьогодні вікторина лід 

цією назвою уже мас сво
їх переможців. Вони бу
дуть названі трохи пізніше. 
Спершу ж — короткий ко
ментар та деякі враження 
й побажання.

Пошта учасників друго
го туру нас не розчарува
ла. Все такі ж глибокі і ви
черпні відповіді у М. Нож- 
нова та Ф. Капелюшного, 
емоційні — у сім’ї Рутке- 
вичів. Старанно попрацю
вали над оформленням 
своїх робіт школярі І. Яре
менко та О. Литвинюк. До 
речі, оформлення відпові
дей Ірини Яременко ви
знане найкращим.

Шкода, що не всі учас
ники попереднього туру 
зирішили спробувати свої 
сили в другому. У кожного 
з них було значно більше 
шансів, ніж, скажімо, в 
учениці 7-го класу з Нової 
Праги Олександрійського 
району В. Стась, яка впер
ше включилася у змаган
ня в другому турі. Не на 
зсі запитання змогла від
повісти школярка. Але, 
мабуть, оптимізму могла б 
позичити й тим, хто «ви
був з гри» ще до її закін
чення. Приємно, що біль
шістю учасників конкурсу 
керувало бажання переві
рити свої знання, попов
нити їх, пізнати щось нове. 
Ну, і звичайно, перемогти!

Добре, що окремі учас
ники вікторини не обме
жилися тільки конкретни
ми відповідями, а й про
ілюстрували їх цікавими 
історіями з власної прак
тики, з літератури. Це, на
самперед, М. М. -Ножнов, 
Ф. М. Капелюшний, сім’я 
Руткезичів. Бони одержа
ли ще й додаткові бали за 
художність викладу.

Б основному ж, відпові
ді учасників вікторини «Не
звичайне — поруч» свід
чать, що всі вони люблять 
і добре знають природу. 
А це — найголовніше.

А тепер короткі відпові
ді на запитання другого 
туру вікторини.

24 ЛЮТОГО — ВИБОРИ ДО РАД

1. Виявивши на лоні при
роди хворих тварин, треба 
перш за все повідомити в 
природоохоронні органі
зації. Коли ви помітили 
масове захворювання ди
ких тварин, громадянський 
обов'язок кожного пові

домити санітарно-епідеміо
логічну службу, оскільки ці 
тварини можуть бути роз
нощиками небезпечних ін
фекційних захворювань.

Зустрівши в лісі хвору 
тварину, у людини нерідко 
виникає бажання надати 
їй допомогу. Проте слід 
пам'ятати таке: по-перше, 
нерідко хворі дикі твари
ни не правильно розумі
ють і «оцінюють» люд
ську допомогу, і захищаю
чись (інстинкт!), можуть 
нанести людині травму. 
По-друге, якщо на лоні 
природи тварина — косу
ля, олень, лось, заяць, 
(особливо, малеча) — під
пустила до себе близько, 
треба переконатись точно, 
чи потрібна йому допомо
га, може воно причаїлось. 
Не поспішайте чіпати його 
руками. Можливо мати 
звірятка хотіла перехитри
ти вас і відвести від дитя
ти. А запах людських рук 
може виявитись сильнішим 
материнського інстинкту. 
Не. варто і поспішати за
брати тварину додому — 
з часом для неї це може 
обернутися на гірше.

2. Громадськими інспек
торами охорони природи 
можуть бути представни
ки робітничого класу, кол
госпного селянства і тру
дової інтелігенції, пенсіо
нери, студенти вищих і се
редніх спеціальних учбо
вих закладів, учні проф
техучилищ і загальноос
вітніх шкіл, тобто всі, хто 
свідомо хоче охороняти 
рідну природу. У зв'язку з 
тим, що в нашій країні не
має єдиного Всесоюзного 
товариства охорони при
роди, а є тільки республі
канські, форми організації 
діяльності громадських ін
спекторів різноманітні. 
Громадські інспектори ді
ють при обласних, громад

0 -

В агітпунк
ті автогара- 
жа колгоспу 
імені Дзер
жинск ого 
Компан і ї в- 
ського райо
ну завжди 
людно. Тут 
можна отри
мати вичерп
ну відповідь 
на будь-яке 
запитання на 
тему радян
ського наро
довладдя.

Фото 
л. МИРГО

РОДСЬКОГО.

©

ВІДГУКНУЛИСЯ
ДОБРИМИ
СПРАВАМИ ' ‘.

Комсомольська органі
зація колгоспу «Перше 
травня» бере активну 
участь у підготовці до на
ступних виборів до місце
вих Рад народних депута
тів та до Верховної Ради 
УРСР.

Багато комсомольців ви
сунуто до складу дільни
чих та окружних вибор
чих комісій. Серед них 
доярки Аптоніна Мамонова 
і Світлани Кареліна, трак
торист Олександр Наумен
ко, обліковець Микола 
Каплунов. Нині вони ра
зом з іншими членами ко
місій вирішують питання, 
пов’язані з підготовкою і 
проведенням виборів.

Ряд комсомольців кол
госпу виконують у ЦІ дні 
обов’язки агітаторів у ви
робничих підрозділах та за 
місцем проживання вибор
ців. Є що робити їм: треба

ських, районних організа
ціях республіканських то
вариств охорони природи, 
а також при інших приро
доохоронних організаціях 
і товариствах (як, напри
клад, органах мисливсько
го й рибного нагляду). 
Однією з форм діяльності 
громадських інспекторів 
є «зелені» та «голубі» пат
рулі. Основними організа
ційними формами діяль
ності громадських інспек
торів є секції по охороні 
окремих природних ре
сурсів (грунту, води і т. д.), 
групи і пости громадсько
го контролю, дружини по 
боротьбі з браконьєрами.

Громадські інспектори 
природоохоронних орга
нізацій можуть вимагати 
припинити правопорушен
ня, складати акти, вилуча
ти у порушників незакон
ну здобич і знаряддя про
мислу — човни, рушниці, 
сітки, калкани тощо.

3. Фотополювання — це 
фотографування диких 
тварин в природних умо
вах. Зародившись на по
чатку XX століття, спочат
ку воно було дуже склад
ним і недоступним бага
тьом через недоскона
лість техніки. Науково- 
технічний прогрес (зокре
ма, в галузі фотоапарату
ри і фотоматеріалів) у на
ші дні зробив фотополю
вання цікавим засобом 
спілкування з тваринами, 
засобом пізнання тварин
ного світу.

Якщо полювання — це 
пошуки і переслідування 
звіра чи птаха з метою' 
його знищення, то осноз- 
ною перевагою фотопо
лювання є те, що «фото- 
по гріл» не вбиває твари
ну, а лише фіксує на плів
ці її зображення. Фотопо- 

'люзання можна проводи
ти всюди (за винятком за
повідників), на всі види 
тварин. Але при цьому 
треба бути обережними 
(особливо, навесні) — по
тривожені звірі і птахи 
можуть покинути своє по- 
томство.

Як правило, для фото

і списки виборців якісно 
скласти, і розповісти лю
дям про нашу виборчу 
систему, про кандидатів у 
депутати, здобутки госпо
дарства від виборів до ви
борів...

Наступні вибори (для 
колгоспу «Перше травня» 
вони особливі тим, що 
ного кращу трудівницю 
доярку 11. Т. Макспменко 
висунуто кандидатом у де
путати Верховної Ради Ук
раїни) викликали в трудо
вому колективі загальне 
трудове піднесення. Від
гукнулися на нього й ком
сомольці, вся молодь.

Зокрема, комсомольсько- 
молодіжні колективи мо
лочнотоварних ферм, в 
яких групкомсоргами дояр
ки Надія Вовкобрунь, до 
речі, депутат обласної Ра
ди народних депутатів ни
нішнього скликання, і Ва
лентина Іванова вирішили 
виробничу програму двох 

-місяців завершального ро
ку п’ятирічки виконати до 
дня виборів.»А механізато
ри, що входять "до складу 
комсомольсько - молодіж
них колективів тракторних 
бригад господарства, вирі
шили до 24 лютого один 
робочий день відпрацюва
ти на зекономленому паль
ному.

А. МИХАЙЛОВ.
Малозисківський район.

полювання використовую
ться довгофокусні об’єкти
ви, зеркальні фотокамери. 
Фоторушниця «Фотоснай- 
пер», наприклад, яку ви
пускає Красноярський за
вод Московської області, 
складається з фотокамери 
«Зеніт», телеоб’єктива 
«ТАИР-3», приклада, зви
чайного об’єктиву «Гелі- 
ос-44», набору світлофільт
рів.

4. Слідопит — це люди
на, яка вміє читати сліди. 
Це вміння просто необхід
не зоологам, натураліс
там, мисливцям, прикор
донникам, працівникам мі
ліції тощо. Багато інфор
мації несе знавцю вміння 
читати сліди. Слідопитом 
може стати кожен, хто ви
вчає життя тварин, їхні 
звички. Професор О. М. 
Формозов відзначав, «що 
кожна стрічка слідів звір
ка на снігу чи наземного 
птаха, що біжить, — це 
дуже досконалий, точно 
запрограмований опис їх
нього життя за певний 
проміжок часу».

Сліди, характерні для 
зайця, лисиці, собаки ма
ють такий вигляд (мал. 1, 
2, 3).

Слід зайця

Слід лисиці

Слід собаки

5. На малюнку зображе
ний великий строкатий дя-

тел. За розмірами він тро
хи більший від шпака. 
Спина, верх голови і шиї, 
крила, хвіст, полоси від 
дзьоба до потилиці — 
чорні, щоки, лоб, шия, 
груди, живіт, полоси на 
крилах і хвості — білі, 
верх голови (а у самок— 
потилиця) — червоні.

Великого строкатого 
тятла справедливо нази
вають лісовим лікарем, 
охоронцем садів і лісів. 
До 15 гектарів лісонасад
жень тримає під своїм 
контролем одна пара дят
лів! Дятел ударами дзьо
ба розбиває кору і, діста
ючи звідти короїдів, по
їдає їх. Причому, дятел 
довбас тільки вражені 
шкідниками дерева, надає 
їм допомогу і рятує сусід
ні. Зимою і восени дятли 
годуються насінням хвой
них дерев.

В нашій країні нарахову
ють п’ять родів з чотир
надцятьма видами дятлів, 
в тому числі тільки вісім 
видів строкатих дятлів. 
Строкатий дятел пошире
ний і на Кіровоградщині.

Ну, ось. Ви перевірили 
себе, дорогі учасники вік
торини «Незвичайне — по
руч». А тепер час назва
ти переможців. Найбільшу 
кількість балів (95) набрав 
М. М. Ножнов, член Укра
їнського і Всеросійського 
товариств охорони приро
ди, лектор товариства 
«Знання». Друге місце в 
цьому суперництві зайняв 
Ф. М. Капелюшний з Кіро
вограда (92). Однакову 
суму балів — 88 — набра
ли мешканці обласного 
центру школярка І. Яре
менко та сім’я Руткезичів. 
Решта учасників конкурсу 
набрала таку кількість ба
лів: О. Литвинюк — 86; 
і. Поліщук — 57; С. Мол- 
чанович — 39; О. Кочиш— 
31; Л. Мал? — ЗО; О. Пет
ренко — 29. Останні не 
увійшли до 1-ї десятки.

Переможців вікторини 
буде запрошено до редак
ції і нагороджено призами.

Бажаємо успіхів на май
бутнє усім тим, хто сьо
годні не обійшов суперни
ків! Пам’ятайте, дорогі 
друзі, допитливість, бажан
ня взнати якомога біль
ше — ключ до успіху, за
порука заших майбутніх 
перемог.' Дерзайте! Це 
вам під силу.

ЖЮР! КОНКУРСУ.

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

Молодим •
робітникам

В магазин «Технічна кни
га» поступили новинки спе
ціальної літератури.

С. Власов, Б. Черпаков. 
Довідник молодого налад
чика автоматичних ліній і 
спеціальних верстатів. 3-є 
видання, М., Вища школа, 
1983.

Ціна 1 крб. 20 коп.
В книзі подано відомості 

про наладку металорізаль
них верстатів-автоматів і на
півавтоматів різних тилів.

І. Байсупоз, В. Волосатое. 
Дозідник молодого робіт
ника з електрохімобробітку. 
М., Вища школа, 1983.

Ціна 50 коп.
Наведено дані про зако

номірності процесів елек
трохімічної обробки мате
ріалів.

№. Сергеев. Довідник мо
лодого зварника на кон
тактних машинах. 2-е видан
ня. М., Вища школа, 1984.

Ціна 40 коп.
Викладено практичні ві

домості про фізичні оснози 
контактного зварювання.

М. Зєвін, Є. Паріні. Довід
ник молодого електромон
тера. 3-є видання. М., Вища 
школа, 1984.

Ціна 60 коп.
Довідник містить основні 

відомості про технічне об
слуговування і ремонт елек
трообладнання промисло
вих підприємств.

Г. Абрамов. Довідник мо
лодого ливарника. 2-е ви
дання. М., Вища школа, 1983.

Ціна 70 коп.
Розглядаються відомості 

про виробництво литва зі 
сталі, чавуну і кольорових 
металів методом лиття в 
піщані форми; наведено до- 
відьові дані про піски, гли
ни суміші.

Наша адреса: м. Кірово
град, вулиця Леніна, 30/36. 
Магазин № 9 «Технічна кни
га»

Кинги можна придбати за 
готівковий і безготівковий 
рахунок. Жителям області 
книги можуть надсилатися 
накладною оплатою.

Ф. ФІШМАН, 
завідуюча магазином.

ЯК ВИХОВУВАТИ
ПАТРІОТА
16 січня в Бобрішці від

бувся районний семінар лек
торів товариства «Знання» 
по пропаганді військових 
знань і військово-патріотич
ному вихованню. Зі вступ
ним словом до присутніх 
звернувся завідуючий від
ділом пропаганди й агітації 
райкому партії В. О. Скоро
ход.

«Про роль лекційної про
паганди в організації і про
веденні військово-патріотич
ного виховання серед молоді 
й трудівників району» —> 
такою була тема виступу 
в і йськком а р а йвійськком ату, 
члена районної секції това
риства «Знання» М. А. Ан- 
друшка.

Перед слухачами демон
струвались експонати пере
сувної виставки обласного 
краєзнавчого музею, при
свяченої 40-річчю Великої 
Перемоги. Експонати її роз
повіли про учасників визво
лення Бобрппецького райо
ну, про героїв-земляків.

Значну допомогу лекто- 
рам в організації лекційної 
пропаганди на військово- 
патріотичну тематику нада
дуть також огляди суспіль
но-політичної й художньої 
літератури, підготовтепі пра- 
Ціввпкамн районної бібліо
теки.

Л. ШИЛКО, 
відповідальний секретар 
Бобринецької районної. 
організації товариства 
«Знання»,
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на прапори Перемоги
Завтра починається Все

союзний місячник оборон- 
но-масооої роботи, присвя
чений 67-й річниці Радян
ської Армії і Військово- 
Морського Флоту та 40-річ- 
чя Великої Перемоги.

Активісти оборонного то
вариства разом з комітета
ми комсомолу, культармій
цями. Фізкультурними пра
ці в в план спільної
робдч^Аа цей період вклю
чили заходи, спрямовані на 
дальше вдосконалення вихо
вання трудящих, молоді на 
героїчних традиціях Кому
ністичної партії і радянсько
го народу.

У рамках місячника з 28 
січня по 6 лютого буде про
ведений огляд роботи гурт
ків і секції з технічних і вій
ськово-прикладних видів 
спорту, що діють у первин
них організаціях ДТСААФ.

Цікаві заходи намічено 
провести в Кіровограді, 
Олександрії, Новоукраїнці, 
Знам’янці, Світлосодську,

Ксмпаніївці, інших містах і 
селах області: тематичні
вечори, зустрічі з ветерана
ми, агітпробіги, зльоти до
призовників і призовників, 
військово-спортивні ігри 
«Зірниця», «Орля», конкур
си «Нумо, хлопції». Відбу-
дуться також змагання з 
військово-технічних видів 
спорту, турніри з багато
борства ГПО на призи ге- 
роїв-земляків.

Особливу увагу в ході мі-
сячника слід 
роз’ясненню 
курсу партії, 
XXVI з'їздом

приділити 
політичного 

виробленого 
КГ1РС і кон- 

наступнимикретизованого
Пленума/ли її Центрального 
Комітету, висновків і поло-
жень, що містяться у висту
пах товариша К. У. Чернен
ка, постанови ЦК КПРС про 
40-річчя .Перемоги, зовніш
ньо-політичного курсу пар
тії і Радянської держави, 
спрямованого на збережен
ня міцного миру, прибор
кання гонки озброєнь.

Нам яті письменника
Минуло 50 років з дня 

вихоку книги М; О. Остров- 
гаРтУвалася

З нагоди цієї дати 
працівники бібліо.теки-фі- 
ліалу № І (завідуюча Л. А. 
Полякова) організували" і 
провели цикл читацьких 
конференцій. На останній 
із них перед численною 
аудиторією виступили пра
цівники Світловодської 
центе глізованої бібліотеч-

ної системи Н. і шічарен- 
ко, Г. Козлова, Н. їка- 
чепко.

Читацькі конференції «І 
серце назавжди палати ли
шилось» супроводжува
лись книжковими вистав
ками, виступами читачів і 
бібліотечних працівників, 
оглядами по сторінках 
життя Миколи Остров- 
ського.

В. СОКУРЕНКО.
м. Світлозодськ.

бія». Дуже часто дійсно 
заслуженої о визнання до
водиться домагатися див
ними методами. Одному з 
авторів талановитих п’єс, 
які розвінчують війну у 
В’єтнамі, для того, щоб 
звернути па себе увагу, 
довелось кинутися з Брук, 
лінського мосту і отримати 
важкі травми...

Хижацьке і споживацьке 
ставлення до ближнього, 
до суспільства зведено до

ках популярних журналів, 
аповненнх полегшеним 

чтивом. Ці дані свідчать 
про те, що для переваж
ної більшості населення 
США з народження горить 
сигнал «стоп». Вісімдесят 
процентів американців ні
коли не виходять за рамки 
того класу чи верстви на
селення, у яких вони на
родилися. Якщо і відбу. 
ваються якісь зміни, то ли
ше за рахунок інших. І з

НА ІДЕОЛОГІЧНИХ РУБЕЖАХ

вила «пацюкових бігів»
(Продовження. Поч. у 

№№ 7 і 9 за 15 і 19 січ
ня ц. р.).

Для юнаків і дівчат ви
давництва випускають усі
лякі посібники, які розпо
відають про найкоротші 
шляхи досягнення успіху, 
що в американській свідо
мості еквівалентне фінам, 
совому процвітанню. Чита
чам радять переконати се
бе в тому, шо проявляти 
зажерливість — нормаль
но, маніпулювати людьми 
похвально, обдурювати на
вколишніх розумно. Бути 
багатим набагато краще, 
ніж бідним.

Переважна більшість ко
лег Гувера не страждає 
зайвою делікатністю, а, 
можливо, і ясно усвідом
лює тс, що економічні кри
зи та незгоди поставили 
під сумнів формулу «пра. 
целюбність веде" до успі
ху». В нових книгах з 
яскравими назвами «Успіх 
— він у нашій владі», 
«Фактор успіху», «Страте
гія успіху», «Як швидко 
зробити кар’єру» все часті
ше звучать думки про те, 
що бути жадібним—о’кей, 
що чесність далеко не кра
ща політика, ефективніше 
вдатися до послуг підлос
ті і лицемірства. Важливо 
набити собі ціну, а ближ
ніх любити не за те, що 
вони собою являють, а за 
те, що від них можна отри

мати. Таку поведінку самі 
американці називають «фі. 
лософією пацюкових бі
гів». Автор назввйє її «ши
рокомасштабним проми
наниям мізків», постійною 
ідеологічною обробкою, 
котра трощить уми і ламає 
поведінку людей.

З подібних настанов ви
ходить, що вкласти бомбу 
в багаж власної матері і 
згубити разом з нею 44 
пасажири авіалайнера з 
єдиною метою отримати 
солідне страхування — 
цілком нормальний засіб 
для того, щоб визначитися 
в житті. Один з молодих 
борців за місце під сонцем 
зовсім недавно так і вчи
нив. Пого прощальна по-, 
смішка зовсім не говорила 
матері про погані наміри.

А ось ще один випадок, 
що стався в Нью-Йорку. 
Про нього розповідається в 
книзі «Общество потребле. 
ния: мифы и реальность». 
Роберт Бодін за кермом 
легкого літака кружляв 
над містом, загрожуючи 
врізатися в будинок ви. 
давннцтва, а, можливо, і в 
будинок ООН, що стоїть 
неподалік. З будинку ООП 
довелося терміново ева
куювати сім тисяч співро
бітників. Бодін таким чи
ном. проявляв авторське 
незадоволення слабкою, на 
його думку, рекламою його 
автобіографії «Визнання 
фальшивомонетника і ба-

норми, жорстокі і холодні 
правила «пацюкових бігів» 
поставлені вище гуманних 
правил людського співжит
тя. Американська система 
спирається на жорстокий 
індивідуалізм у боротьбі за 
прибутки і просування, до
лар нацьковує людей один 
на одного, більшість їх ро
бить нещасними. Той, хто 
хоче жити в Америці по- 
людськп, занадто багато 
хоче... Ну, а для невдах 
американська пропаганда 
винайшла .міф про рівні 
можливості, про те, що ко
жен,, якщо тільки дуже за
хоче, зможе, зрештою, 
розбагатіти, з чистильника 
чобіт потрапити у мільйо
нери.

Створюючи міф про рів. 
1ІІ можливості, його творці 
не вдаються до послуг 
цифр- і фактів. їх завдан
ня — вгамувати незадово
лення і примусити люди
ну жити сподіванням па 
те, що невдача — чиста 
випадковість. Нагородою 
за терпіння може вияви
тись цілий мільйон, ІЦО 
зненацька звалився на го
лову... Чи варто висловлю
вати незадоволення су
спільною системою, при 
якій особисто ти усе-таки 
можеш розбагатіти? .

У кинзі зібрані дані спе
ціальних досліджень, про
ведених американськими 
соціологічними службами, 
їх не зустрінеш на сторін-

ссреднього класу прямий 
шлях у бідняки. «Ці на
уково обгрунтовані виснов
ки, — пише автор, — аж 
ніяк не здаються амери
канцям само собою зрозу
мілими. Занадто вже силь
на їх віра у «рівні можли
вості».

Цікавим бачиться і спід, 
чення професора економі
ки університету штату 
Нью-ГІорк: «Не становить 
ніяких труднощів чітко і 
зло продемонструвати, 
яким ризикованим у фінан
совому відношенні є ЖИТТЯ 
більшості наших співвіт
чизників... Переважна час
тина населення живе пе
ребиваючись, щоб звести 
кіпці з кінцями. Залізає в 
борги і переживає страх 
перед майже черговими ь; - 
тастрофамп: сернозі? ю
хворобою, тривалим Сч-..- 
робіттям, міським перепла
нуванням та інвалідністю 
в результаті виробничої 
травми».

Філософія «пацюкових 
бігів» отруює душі молоді. 
Уривок Статті, вміщеної у 
журналі «Ескуайєр», вус
тами самих американців 
говорить про те, що гроші 
молоДИм, навіть з відносно 
багатих сімей, потрібні не 
для того, щоб купити за
доволення, а для того, щоб 
отримати почуття безпеки.

Ю. РОДЮНОВ,
журналіст-міжнародник.

(Далі буде).

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. Особиста першість 
республіканської ради ДСТ 
«Авангард» відбулася в 
м. Дружківці, що на До
неччині. Тут свою майстер
ність демонстрували понад 
сто юнаків. Серед них бу
ли і вихованці заслужено
го тренера УРСР Миколи 
романенка та майстра спор
ку- СРСР Миколи Мало- 
хатька із спортивного клу
бу «Зірка». Успішно висту
пив на цих змаганнях 
учень кіровоградського мі
ського профтехучилища 
№ 4 Ігор Кемельман. Се

іїсляЛ вивтнп^
«Коли 
оайдужий 
інструктор»

У критичному матеріалі 
рід таким заголовком 
(«Молодий комунар» за 
29 листопада минулого ро
ку) йшлося про безвідпо
відальне ставлення до сво
їх обов’язків деяких ін
структорів по спорту в 
"сільських колективах фіз
культури УстинІвськогб 
району, порушувалась
проблема будівництва но- 
йііх і використання наяв
них спортивних баз.
4 ^к повідомила редакцію 
заступник голови райви
конкому М. М. Будяк, га
зетну публікацію розгля
нуто в райвиконкомі, на 
розширеному засіданні рай- 

ред важковаговиків він 
став бронзовим призером.

БОРОТЬБА ДЗЮДО. Б 
черкаському палаці спор
ту «Будівельник» закінчи
лась першість України з 
боротьби серед юнаків 
1968—1970 років народ
ження. Вихованець трене
ра Леоніда Медведєва з 
дитячо-юнацької спортив
ної школи ДСТ «Колос» 
Вадим Нікуленко у ваго
вій категорії до 68 кілогра
мів став срібним призе
ром. Його включено до 
збірної республіки, яка ви
ступатиме на першості 
країни, що відбудеться в 
Волгограді.

спорі комітету. Розроблено 
єдиний план спортивно-ма
сових заходів, що спрямо
вані на піднесення масо
вості і майстерності. Прав
ління колгоспу імені Пет- 
ровського виділило ділян
ку землі під обладнання 
футбольного поля і волей
больного майданчика. 
Спортивний зал в колекти
ві фізкультури цього гос
подарства використовує
ться за призначенням, тут 
працюють спортивні секції 
з волейболу і настільного 
тенісу. Розроблено кален
дар спортивно-масових та 
оздоровчих заходів і в ко
лективі фізкультури кол
госпу імені Дзержинського. 
Діяльність цього колекти
ву взята на контроль у 
райвиконкомі.

Щодо проблеми кадрів. 
Нині в колективах фіз
культури колгоспів, рад
госпів, раіісільгосптехнікн 
працюють 16 штатних ін
структорів по спорту. Від
сутній інструктор у рад
госпі «Інгульський». На цю 
посаду підбирають фа
хівця,

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

З американських уні
верситетах і коледжах 
змову збільшилась плата 
за навчання, Вірджін- 
сьний університет буде 
брати зі студентів на 240 
доларів більше, ніж то
рік. Бажаючі навчатися 
лозинні спочатку мати 
1180 доларів. Одним із 
найдорожчих вважається 
Гарвардський універси
тет. В ньому плату за на
вчання підвищено до 
9800 доларів.

* * *

З ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ

Двадцятидев’ятирічного 
Джеймса Хейдена крити
ка вважала одним із най- 
талановитіших акторів 
американської сцени. Не
щодавно глядачі нагоро
дили його бурхливими 
оплесками за реалістичне 
виконання ролі типового 
нью-йоркського юнака, 
що став жертвою нарко
манії, А через шість го
дин після спектаклю 
Д. Хейден помер, прий
нявши велику дозу ге
роїну в себе у нью-йорк- 
ській квартирі.

26 тисяч молодих представників з 104 країн світу 
зібралися влітку 1951 року у Берліні для участі у 
111 Всесвітньому фестивалі молоді і студентів. Його 
лозунг — «Молодь, єднайся проти загрози нової вій
ни — за тривалий мир!».

Є
Влітку 1953 року Бухарест став столицею IV Все

світнього фестивалю молоді і студентів, «Ні! Наше по
коління не буде більше служити смерті і руйнуван
ням!» — заявили ЗО тисяч його учасників, представ
ники 111 країн світу.

❖ * $
Професор географії 

Майамського університе
ту був шокований, пере
віривши знання своїх 
студентів. Із ста майбут
ніх географів сорок два 
відповіли, що не знають, 
де розташований Лондон, 
дехто переніс Фолкленд- 
сьні (Мальвінські) остро
ви з Південної Атлантики 
до берегів Британії. А 
Франція, на думку бага
тьох студентів, займає 
основну частину терито
рії Європи.

(За матеріалами преси).



«Молодий комунар» 22 січня 1985 рому

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

«Вступ». 10.05 — Грає 
міжнародних 
Л. Амбарцумян 
10.30 «Перечитуючи 
ново». Фільм-вистава.
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 До 80-річчя револю
ції 1905 — 1907 років В Росії. 
Документальний телефільм 
«Тут, на Красній Прєспі». 
15.15 — Умілі руки. 15.45 — 
Розповідають паші корес
понденти. 16.15 -»• Новини. 
16.20 — В. Ф. Бах. Концерт 

'фа мажор. 16.40 — Мульт
фільм «Ііеті 1 чудова автома
шина». 16.45 — Чемпіонат 
світу з лижного спорту. 15 
км. Чоловіки. 17.45 — Доку
ментальний телефільм «Спі
ває Ернст Буш». 
Сьогодні у світі. 
Наука і життя.

Фільм 
•іауреат 

конкурсів 
(скрипка), 

за- 
11.55

кожпому серці голос Бать
ківщини». 17.30 — Продо
вольча програма — справа 
коленого. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Реклама. (Кіровоград). 18.20 
— Телефільм. (Кіровоград). 
18.30 — Фільм-концерт «На 
три голоси». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Твор
чий вечір письменника 
К. Кудісвського. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Щастя Никифора 
Бубнова». 22.50 — Новини. 
23.00 — Чемпіонат СРСР з 
волейболу. Фінал. ■ «Медіп» 
(Одеса) — «Політехнік-» (Че
лябінськ).

«Вперед, орлята!». 18.00 — 
Телефільм «Прийшов, поба
чив і... купив». 18.30 —
Концерт. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Слава сол
датська». (Кіровоград). 20.30 
— «День зг.
град). 20.45 - „ _ . . .1
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт радянської пісні. 
22.50 — Новини. 23.10 —
Чемпіонат СРСР з волейбо
лу. Фінал. Жінки. «Медів» 
(Одеса) — «Автомобіліст» 
(Ташкент).
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35. 
9.35 — Загальна біологія. 10

за днем». (Іїірово- 
ІІа добраніч, 

«Час». І-----
радянської 

Новини.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Виробнича гімнастика. 10.25
— Творчий вечір письмен
ника Л. Кудісвського. 11.40
— Шкільний екран. 10 кл. 
Російська література. 12.15
— Художній фільм < Щастя 
Еикифора Бубнова». 13.Зо — 
Новини. 16.00 — Новини. 
!6.1С — «Срібний дзвіночок». 
16 30 — На допомогу школі. 
'Гісика 17.00 — Науково-по
пулярний фільм «Людина, 
машина, емоції». 17.20 
Концерт для дітей, 18.00 
Зелений вогник. 18,30 
Фільм-концерт. 19.00 — 
туальна камера. 19.30

СРСР з
_____ Жінки.

(Одеса) — АДК (Ал-
23.25 — Чемпіонат 
волейболу. Фінал. 
«Медів» 
ма-Ата).

РИЗЬКИЙ Z

18.45
19.00

.............. 19.30
Фільм-концерт «ЗвучитьФільм-концерт «Звучить ар
фа». 19.45 — До 80-річчя ре
волюції 1905 — 1907 років в 
Росії. Фільм «Броненосець 
«Потьомкин». 21.00 — «Час». 
21.35 — «Нам дороги ці за
бути не молена». Поезія 
С. Гудзенка. 22.00 — Про 
балет. 23.20 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Нові книги. 11.05 — Музич
ний фільм «Майстер». 11.40
— Шкільний екран. 10 кл. 
Українська література. 12.15
— Художній фільм «Молода
дружина». 13.50 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
Телеолімпіада з української 
літератури для восьмиклас
ників. І 7.05 — «Країна ком- 
сомолія». 17.35 — «Грай, моя 
пісне». Фільм-концерт. 18.00
— Телефільм «Щасливі по
верхи Манат Ахмедової». 
18.30 — Концерт. 19.00 —
Актуальна камера. 19.20 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — «Динамо» (Рига). 
2 і 3 періоди. В перерві — 
«День за днем». (Кірово
град). 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Незабутні». 22.30 — Новини. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.45—Природознавство. 
2 клас. 8.55 — Науково-попу
лярний фільм «Промислова 
переробка і використання 
модрини». 9.15, 13.10 —
Французька мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Естетичне вихо
вання. 10.40 — Фізика. 8 
клас. 11.10 — Шахова шко
ла. 12.10 — Історія. 9 клас. 
В. І. Ленін — вождь Жовт

ня. 12.40 — Географія. 5 клас.
13.40 — Знання — сила.
14.25 — М. Шолохов. «Сто
рінки життя і творчості».
15.25 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — Міжнарод
ний юнацький турнір з фут
болу пам’яті В. Гранаткіна. 
Збірна Бельгії — збірна 
Франції. 2 тайм. 18.55 —
«...До шістнадцяти і старші».
19.40 — Вечірня казка. 19.55
— Міжнародний юнацький 
турнір з футболу пам’яті 
В. Гранаткіна. Збірна СРСР-1
— збірна ФРН. 2 тайм. 20.35
— Чемпіонат світу з лижно
го спорту. Стрибки з трамп
ліна. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Крутизна». 22.50
— Новини.

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

Документальний телефільм 
«Хлорелла шукає друзів». 
8 35 9.35—Географія. 7 клас. 
9.05, 13.10 — Німецька мова. 
10.05 — Історія. Ленінська 
«Искра». 10.35, 11.40 — За
гальна біологія. 9 клас. 11.05
— Сім’я і школа. 12.10 — 
Історія. На капіталістичній 
фабриці. 12.40 — Музика. 
4 клас. Богатирські образи в 
творчості О. Бородіна. 13.40
— Астрономія. Галактики. 
14.10 — Образ В. І. Леніна в 
радянському образотворчо
му мистецтві. 14.40 — Жит
тя і книжки А. Гайдара. 
15.25 — Новини^ 18.00 — Но
вини. 18.20 — 
ний фільм 
ськнй». 18.30 
кіоск. 19.00 — 
дииа. 20.00 —

Документаль- 
«Кржижанов- 
— Музичний 
Сільська го- 

____  ____ Вечірня каз
ка. 20.20 — Баскетбол. Ку
бок володарів кубків. Чоло
віки. «Жальгіріс» (Каунас) 
— «Ландесгір'» (Австрія). 
21.00 — «Час». 21.35 — " 
лефільм «Фруза».- 23.00 
Новини.

Те-

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

лі руки. 9.05 — У світі тва
рин. 10.05 — Фільм «Ранко
вий обхід». 11.40 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.45 —
Союз науки 1 праці. Доку
ментальні фільми. 15.25 — 
В концертному залі — шко
лярі. 16.25 — Новини. 16.30
— Шахова школа. 17.00 —
Чемпіонат світу з лижного 
спорту. Естафета 4X10 км. 
Чоловіки. 18.00 — У поясно
му малюнку —- сонце. 18.15
— Ленінський університет 
мільйонів. «Управління со
ціалістичною економікою».

клас. 9.05, 12.30 — Іспанська 
мова. 10.05 — Учням ПТУ. 
М. Горький. «На дні». 10.35,
11.35 — Ф. Достоєвський. 
«Злочин і кара». 9 клас. 11.05
— Наш сад. 12.05 — Зооло
гія. Різноманітність риб. 
13.00 — Сторінки історії.
Молоді господарі землі.
13.35 — Фільм із субтитра
ми. «Алегро з вогнем». 15.25
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Мамина- школа. 
18.45 — Людина і закон.
19.15 — Грає духовий ор
кестр фабрики «Красный 
Октябрь». 19.30 — Тележур
нал «Співдружність». 20.00— 
Вечірня казка. 20.20 — Ку
бок європейських чемпіонів 
з баскетболу. Чоловіки. 
«Цибона» (Загреб. СФРЮ) — 
ЦСКА. 21.00 — «Час». 21.35— 
Телефільм «Незнайомка». 
22.50 — Новини.

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

фільм «Фруза». 10.00 —
Мультфільми. 10.30 — Доку
ментальні фільми. 11.10 —
Грає народний артист 
РРФСР Ю. Козаков (баян). 
11.30 — Новини. 14.30 — Но-

«Обрій». (Кіровоград). 20.00
— «День за днем». (Кірово
град). 20.15 — Сатиричний 
об’єктив. 20.40 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.35
— Вистава «Арсенал».

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

Науково-популярний фільм 
«Науково-технічний прогрес 
1 економічна освіта трудя
щих». 8.35. 9.35 — Географія. 
8 клас. 9.05, 12.55 — Англій
ська мова. 10.05 — Фізика. 
Застосування напівпровідни
ків. 10.35, 11.40 — Геогра
фія. 5 клас. 11.05 — Поезія 
М. Луконіна. 12.10 — Історія. 
5 клас. 12.35 — Ботаніка. 6 
клас. 13.25 — М. Лермонтов- 
художпик. 14.25 — До 80-річ
чя революції 1905 —1907 ро
ків в Росії. Розповіді про 
партію «Отречемся от старо
го мира». 15.10 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 —
Учителю — урок музики. 
1 клас. 19.25 — «Предмет 
особливої турботи». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Рит
мічна гімнастика. 20.45 —
Виступ жіночої групи акаде
мічного хору Будинку куль

тури «Мир» м. Дубни Москов
ської області. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Сімей
ний альбом». 22.40 — «Поезії 
цілюще повітря». Докумен
тальний телефільм. 22.55 — 
Новини.

А ЦТ (1 програма)

А УТ

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

фільм «Крутизна». 9.50 
Клуб мандрівників. 10.50 
Фільм «Броненосець « 
тьомкин». 12.00 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — Ко
муністи 80-х. Документальні 
телефільми. 15.40 — Стадіон 
для всіх. 16.10 — Новини. 
16.15 — «...До шістнадцяти і 
старші». 17.00 — Чемпіонат 
світу з лижного спорту. Ес
тафета 4x5 км. Жінки. 18.00
— Д. Кабалевський. «Пісні 
ранку, весни і'г миру». 18.15
— Наш сад. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — На
зустріч виборам. 19.25 — 
Фільм «Ранковий обхід». 
21.00 — «Час». 21.35 — До
кументальний Фільм «Неру». 
Фільм 
22.40 — 
22.55 — 
і Мар’ю 
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Музичний фільм «Бурятські 
візерунки». 10.35 — Шкіль
ний екран. 4 кл. Музика. 
11.05 — Концерт. 11.40 —
Шкільний екран. 4 кл. Істо
рія. 12.05 — Кіновікторина. 
12.35 — Новини. 12.50 — Ху
дожній фільм «Підсадна кач
ка». 14.15 — Народні талан
ти. 16.00 — Новини. 16.10— 
«Срібний дзвіночок». (Кіро- 

, воград на Республіканське 
телебачення). 16.30 — «В

8.00 — «Час». 8.35 — Все
союзний огляд самодіяльної 
художньої творчості. 8.55 — 
Більше хороших товарів. 
9.25 — Концерт заслуженої 
хорової капели «Трембіта». 
10.05 — Коло читання. 10.50
— Людина. Земля. Всесвіт.
11.35 — Документальний
фільм «Вправа з м’ячем».
11.45 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. Клуб фронтових 
друзів «Переможці». 13.00 — 
Тележурнал «Сім’я і школа».
13.30 — «Лікар меліховської 
дільниці». Із циклу «Подо
рож до Чехова». Фільм 4.
14.30 — Новини. 14.45 —
Очевидне —неймовірне. 15.40
— Грає Державний духовий 
оркестр РРФСР. 16.10 — Но
вини. 16.15 — Бесіда полі
тичного оглядача Г. Пряхіна.
16.45 — Танцює Ума Шарма
(Індія). 17.10 — 9-а студія. 
Ведучий В. Зорін. 18.10 —
Мультфільм. 18.20 — Салют, 
фестивалю! Молодіжна пере
дача. 21.00 — «Час». 21.35— 
Кінопанорама. 23.20 — Чем
піонат Європи з ковзаняр
ського спорту. Чоловіки. 
23.50 — Новини.

Боротьба — спорт мужніх. Фото В. ГРИБА.

1. «Становлення». 
Сьогодні у світі. 

Співають Яак Иоала 
Ляііік.

18.45 —
19.00 —

Сьогодні у світі. 
Світ і молодь. 19.30 

— Документальний- теле
фільм «Три дні у Терептія 
Мальцева». 20.20 — Джере
ла. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Документальний фільм «Пе
ру». Фільм 2. «Боротьба».. 
22.35 — Сьогодні у світі. 
22.50 — Вечірні мелодії.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30— 
Республіканська фізико-ма
тематична школа. 17.00 —

вини. 14.50 — На п’ятому 
континенті. Кіноварне. 15.10
— Російська мова. 15.40 —
Новини. 15.50 — В гостях у 
казки. Мультфільми. 17.15
— Чемпіонат світу з лижно
го спорту. Командне двобор- 
ство. Естафета 3X10 км. 18.15
— Тележурнал «Співдруж
ність». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — Назустріч ви
борам. 19.25 — Фільм
«Юність Максима». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Документаль
ний фільм «Перу». Фільм 3. 
«Свобода». 22.35 — Сьогодні 
у світі. 22.50 — Музична пе
редача з НДР.

10.00 — Новини. 10.20 —
Концерт. 10.50 — «Передовий 
досвід сільському господар
ству». Кінопрограма. 11.20— 
Доброго вам здоров'я. 12.00
— «Призначається побачен
ня». 12.30 — «Наука і час». 
13.15 — Новини. 13.25 — На
уково-популярний фільм. 
13.45 — Концерт. 14.55 —
Міжнародна студія УТ. 15.25
— Художній телефільм для 
дітей. «Казка про зоряного 
хлопчика». 2 серія. 16.30 — 
Документальний телефільм. 
17.30 — «День за днем». (Кі
ровоград). 17.45 — Кубок єв
ропейських чемпіонів з ганд
болу. «Спартак.» (Київ) — 
«Баіієр» (Леверкузен). ФРН. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.40 — Телевистава «Палат
на». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт. 23.05 — Новини.

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

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

БК 00833. Обсяг 0,5 друк. арк.

д ЦТ (II програма)
8.00'— Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим, 
в зо — Документальний те
лефільм. 8.55 — ранкова
пошта. 9.25 - Програма Вол
гоградської студи телеба
чення. 10.25 — Яокумептзль- 
ний телефільм. 10.40 Д° 
40-річчя Великої Пер.є^°ги- 
«Невська твердиня». 11.40— 
Клуб мандрівників. 12.40 — 
Ф. Ліст. Симфонічна поема 
«Прелюди». 13.00 — Чемпіо
нат світу з лижного спорту. 
14.00 — Танцюють учні Мос
ковського академічного хо
реографічного училища.
14.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. ЦСКА — «Сокіл». 
З період. 15.15 — Міжнарод
ний огляд. 15.30—Телефільм 
«Сильна особа з 2-го «А». 
16.40 — Москва. Великий зал 
консерваторії. Концерт ан
самблю старовинної МУ8ИКИ 
«Хортіс музикує». 18.15 —
Фільм-вистава Ленінград
ського театру ім. Ленінсько
го комсомолу «Така довга 
зима...». 19.15 — Чемпіонат
світу з лижного спорту. 19.35 
— Чемпіонат світу із спід
вею. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Здоров’я. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Про
будження».

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

церт з творів С. Циицадзе. 
9.00 — Документальний те
лефільм. 9.20 — 4-й 
«Спортлото». 9.30 — 
ник. 10.00 — Служу 
ському Союзу! 11.00 
ров’я». 11.45 —
пошта. 12.15 
радянській землі. 
Сільська година.
Музичний кіоск. 14.00 — Роз
повіді про художників. В. Се
ров. 14.45 — С. Маршак.
«Кицьчин дім». Фільм-виста
ва. 15.55 — Новини. 16.00 — 
Концертна програма «Ново
річного вогника». Повтор від 
1 січня. 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 — Про
довження концертної програ
ми «Новорічного вогника». 
19.40 — Мультфільм. 20.10 — 
Клуб мандрівників. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Музичний те
лефільм «Анюта» за мотива
ми оповіданпяА. Чехова «Ан
на на шиї». 22.45 — Чемпіо
нат Європи з ковзанярського 
спорту. Чоловіки. 23.15 —
Новини.

тираж 
Будил ь- 

Радян- 
— «Здо- 
Рапкова 

Зустрічі па 
’ 12.30 —

13.30 —

и

при «Саркана 
текстильниеце» 
по виготовленню 

меблевої ткаии’іь 
махрових рушнЖ?

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

по таких спеціапь- 
ностях:

ткаля, прядильни
ця, мотальниця, опе
ратор машин.

Приймають дівчат 
віком від 15 років з 
освітою за 8—10 кла
сів.

Для вступу треба 
подати такі докумен
ти: заяву, свідоцтво 
про народження абсУ 
паспорт (з відміткою 
про виписку), доку
мент про освіту 
дичну довідку, 
токартки.

Строк навчання від 
двох до шести міся
ців.

Стипендія—72 крб.
Іногородніх забез

печують гуртожит* 
ком.

Звертатися на ад
ресу: 226041, г. Рига, 
уп. Шампетера, 36, 
отдел кадров.

Прийом заяв 
дня з 8 до 
крім суботи й неділі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —

«Село і люди». 10.50 — Ху- 
дожнііі фільм із субтитрами. 
«Кілька днів з життя І. І. Об
ломова». 13.10 — Новини.
13.20 — Екран молодих. «Су
часник». 14.15 — «Пісня
скликає друзів». Телефести- 
валь піонерської пісні. (Кі
ровоград). 15.05 — Ігротека. 
16.00 — «Слава солдатська». 
17.00 — «Світ поезії». 17.20 — 
Програма «Братерство». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «По музеях і виставочних 
залах». 20.15 — Мелодії дру
зів. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художнііі фільм «Труффаль- 
діно із Бергамо». 1 і 2 серії. 
23.35 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай!

8.15 — В кожному малюнку
сонце. 8.30 — Ритмічна гім
настика. 9.00 — Російська 
мова. 9.30 — Документальні 
фільми «Нащадкам для віс
тей». «Пам'ятний зошит». 
10.05 — Нові імена. На XI 
Всесоюзному конкуре! вока
лістів ім. М. Глінки. 11.00 — 
В гостях у казки. Мульт
фільми. 12.25 — Що? Де? Ко
ли? Телевікторина. 14.15 —
Телефільм «Варіант «Омега». 
4 серія. 15.35 — Розповіда
ють наші кореспонденти. 
16.05 — Чемпіонат світу з 
лижного спорту. 50 км. Чо
ловіки. 17.00 — У світі тва
рин. 18.00 — Видатні радян
ські виконавці — лауреати 
Ленінської премії. С. Про- 
коф’єв. Концерт № 1 для 
скрипки з оркестром. 18.25 — 
Чемпіонат світу з санного 
спорту. 18.55 — Докумен
тальний телефільм «Пода
руйте мені блискавку». 19.15
— Чемпіонат світу із спід
вею. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Світ і молодь. 20.45
— Народні мелодії. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Зірки 
міняються».
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КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ОПТУ № 6

ОГОЛОШУЄ 
ДОДАТКОВИЙ 
НАБІР УЧНІВ
на такі спеціалЬ' 

ності:
електромонтер по 

обслуговуванню ус
таткування промис
лових підприємств, 

зварник, 
токар.

Приймають осіб із 
середньою освітою, 
а також воїнів, звіль
нених у запас з лав 
Радянської Армії.

Зарахованим Д° 
училища виплачують 
стипендію 80 крб. на 
місяць. Під час ви
робничої практики* 
учні одержують 50 
процентів від зароб
леної суми.

Строк навчання — 
6—10 місяців.

Адреса училища: 
м. Кіровоград, вул. 
Декабристів, 26. Т*" 
лефсни: 2-50-20,
2-35-31.

Газета вихопить V вівторок четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитров* 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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