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Ьіонтрольнмй экземпм/:

Людмила ГРИЩЕНКО, 
керівник КМК: Коли го
ворити про зв'язок життя 
нашого колективу із про
цесами, що відбуваються 
нині в нашому суспільстві, 
то мені хотілося б почати 
з водій минулого року, з 
тих заходів, які ми намі
тили у себе провести піс
ля квітневого (1985 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. Цех 
паш, як відомо, введено в 
дію недавно — ще її п'я-

найголовніший принцип у 
цій оцінці — об’єктивність: 
Та об’єктивність, про яку 
Говорилося на з’їзді. Ад
же тільки за цієї умови 
ми зможемо зберегти здо 
ровин моральний клімат в 
колективі і активізувати 
людський фактор.

А від старання, уміння, 
наполегливості кожного з 
нас таки багато залежить. 
Скажімо, замісили тісто 
невчасно, або перестояло

ГОВОРЯТЬ ПЕРЕМОЖЦІ СОЦЗМАГАННЯ

І СУТЬ ПОНЯТТЯ —
I РОБОТА ПО СУТІ

« Молодий комунара че вперше чадає соо'м читачам 
можливість зустрітися з цим заслуженим ноленти- 
иом — КМК кондитерського цеху харчокомбінату Но- 
Еоархангельськсго райспоживтогаристса (кєрізник 
Л. В. Грищенко, грулкомсорг Тагіла Ксгур; не раз 
перемагав у соціалістичному змаганні. Успішним був 
для нього і минулий рік. який приніс перше^місце у 
республіканському змаганні комсомольсько-молодіж
них... Символічно, вважають дівчата. що нагороду за 
це — г.ерехіднй Червоний прапор «Переможцеві со
ціалістичного змагання серед КМК республіки» — їм 
вручали у дні роботи з'їзду. Тоді ж, у лютому ц. р., за 
відмінну роботу на передз’їздівській вахті, колекти
вові було присвоєно ім’я XXVII з’їзду Компартії Ук- | 
раїни.

Як же позначаються рішення партії на його житті, 
як з року с рік нарощують кондитери виробництво 
продукції (за перший квартал цього року порівняно 
з першим кварталом минулого року — на Є.З процен
та), сміливо впроваджуючи прогресивні форми орга- ) 
нізації праці, дбаючи про технологічне і технічне 
вдосконалення виробництва? Ось що кажуть з цього 
приводу еони самі.

ти років нема, основні ви
робничі процеси тут меха
нізовано, але є ще й такі, 
які ще належить механі
зувати. Про те, іцо Пле
нум стимулював вашу ді
яльність у.цьому напрямі, 
..нідчать заходи по вдоско
наленню технології вироб 
иицтва • нашої «смачної 
продукції» на основі даль
шої механізації. Нині пра-
цюємо над введенням ме
ханізованої лінії висушу
вання пряників (цс той 
вид продукції, виробни
цтво якого постійно зро
стає).

Тоді ж, у травні мину
лого року, ми почали за
проваджувати у себе бри
гадний підряд...

Таміла КУЛІШ, комсо
молка: Бригадний підряд 
став справжнім стимуля
тором участі кожної з 
дівчат у виробничих спра
вах колективу. Адже не 
секрет, що до цього нам 
важко було об'єктивно 
оцінювати вклад окремих 
працівників у зроблене 
кожною бригадою (бригад 
у пас три), контролювати 
роботу па різних опера
ціях. Тепер, завдяки комп
лексному підходові до 
оцінки роботи (на щоден
ному контролі — якість 
продукції, дисципліна, до
тримання вимог санітарії 
і гігієни тощо) ми зуміли 
мобілізувати робітниць, 
змусили їх задуматися 
над своєю роллю на ви
робництві. У кінні місяця 
ми виставляємо загальну 
оцінку, яка впливає на 
КТУ. Знаючи це, кожна 
з робітниць, яка вчора 
працювала нижче своїх 
можливостей, намагається 
виправитися, щоб підсум
кова оцінка була досить 
високою.

Людмила СІМА, брига
дир: Мушу сказати, що 

не потребою нашого даль
шого руху вперед. Якщо 
ж ми у себе, на своєму 
підприємстві, заспокоїмося 
на досягнутому, закриємо 
очі на ге, що не всі ще 
процеси у нас механізова
но. що трапляються, хай і 
рідко, якісь порушення 
.’схнології, що не завжди 
у нас руки доходять до 
вдосконалення наявного 
обладнання, перестанемо 
дбати про налагодження в 

колектпві ділових відно
син, здорового морального 
клімату, то тим самим ми 
приречемо себе на топтан
ня на місці. Адже на з'їз
ді йшлося не просто пре, 
використання прихованих 
резервів, -і про корінну 
перебудову всієї госпо
дарської її суспільної ді
яльності. корінні зміни у 
ставленні людей до гро
мадських і виробничих 
справ.

1 коли у травні ми про
водили комсомольські збо
ри сіїро завдання комсо
мольської організації це
ху, що випливають з рі
шень XXVII з’їзду КПРС». 
то розуміння самої необ
хідності перебудови луже 
допомогло нам у вирі
шенні своїх насущних пи
тань.

.Людмила ГРИЩЕНКО:
Комсо м ол і. ц і с кл а да ют ь 

основу панюго КМК. Тож 
і не дивно. що вони зада
ють топ і в роботі, І в гро
мадському житті. Примі
ром, саме од спілчан ви
ходять ініціатива органі
зувати контролі- за робо
тою технологічного об
ладнання. і тепер Галя 
Мазур, Іниа Буряк (вона 
у час •— начальник штабу 
«Комсомольського про
жектора»), Марія Ли.хо- 
лат. Таміла ІІсгур. Євдо- 
кія Швець та інші робіт
ниці не просто роблять 
свою «кондитерську» спра
ву, але й вважають своїм 
обов’язком при наймен
ших змінах у роботі об
ладнання шукати можли
вості для усунення непо
ладок.

Людмила СІМА: Після 
з'їзду багато чого зміни
лося у ставленні людей до 
потреб виробництва, з’яви
лася у дівчат якась особ
лива самоповага, яка не 
дозволяє їм абияк стави
тися до своєї роботи. Ме
не ж найбільше радує, що 
все це згуртовує колек
тив, робить його здатним 
вирішувати дедалі серйоз
ніші справи. Завдання п'я
ти місяців ми знову знач
но перевиконали, видавшп 
продукції більше, ніж за 
той самий період минуло
го року. Певно, цс свід
чення не лише мобілізації 
внутрішніх резервів, зрос
лої дієздатності колекти
ву, але її того, що паша 
продукція користується 
попитом, що вона не .зале
жується на прилавках ма
газинів Що вона потрібна 
людям.

Записав С. ПЕТРЕНКО.

воно з чиєїсь вини — і це 
одразу позначається па 
якості готової продукції. 
Не довезли вчасно до 
споживача паші пряники, 
не продали їх свіжими — 
знову страждатиме честь 
мазки нашого цеху.

У післяз'їздівськнй пе
ріод. греб? сказати, з па■ 
ми таких зривів не трап
лялося. Більше того, за ра
хунок розйіирешія, онов
лення асортименту ми до
палися зростання продук
тивності праці. Тепер поста
чаємо кондитерські виро
би не лише трудівникам 
свого району, але її буді
вельникам цукрозаводу в 
Лінпіяжні Добровслччків 
евкого, жителям селища 
Смол иного Маловпсків- 
ського...

Таміла КУЛІШ: Ви
вчаючи у комсомольській 
полі ті її колі курсу «ідеоло
гічна боротьба і молодь» 
матеріали XXVII з'їзду 
КПРС, ми звернулися до 
нашого пропагандиста Те
тяни Зубчснко із таким 
запитанням: справи у пас 
в колективі йдуть добре, 
прибутки маємо стабіль
ні, масово-політична робо
та па належному рівні; за 
рахунок чого ж можна 
досягти соціально-еконо
мічного прискорення у 
масштабах нашого колек
тиву? Пропагандист за
пропонувала нам розібра
тися у суті самого цього 
поняття — соціально-еко
номічне прискорення.

Адже воно, сказала, є 
не чимось надуманим, ви
гаданим. а випливає із 
гострої суспільної потре
би, коли певним тип ви
робничих відносив уже не 
може задовольняти на 
даному рівні розвитку 
продуктивних сил. Тобто, 
саме прискорення підказа-

«НЕ БУВАТИ ВІЙНІ-ПОЖЕЖІ»-
під таким гаслом минулої суботи на стадіоні «Перемога» в Долинській відбувся 
інтернаціональний антивоєнний мітинг, присвячений Міжнародному року миру. 
В ньому взяли участь тисячі жителів міста і району, будівельники Криворізького 
гірничо-збагачувального комбінату окисних руд з ЧССР, НДР, СРР, активісти 
обласного, міського, районних комітетів захисту миру і відділень Радянського 
фонду миру Волгоградської області.

Мітинг відкрив перший секретар Долинського райкому Компартії України 
Л. О. Дейнека.

(Репортаж про це — на /1-й стоп.).

На театралізованому спортивному святі «Мир відстоїмо — мир захистимо» 
виступає Герой Радянського Союзу Валерій ГРИНЧАК.

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС 

Слова Звернення 
надихають

Центральний Комітет Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу звернувся до 
трудящих країни із закли
ком: «Дванадцятій п’яти
річці — натхненну творчу 
працю радянського наро- 
дуі». Слова Звернення зна
ходять щире схвалення й 
розуміння в серцях хлібо
робів нашого госпо
дарства.

Відповісти ділом на за
клик партії — таке праг
нення й у молодих робіт
ників радгоспу. На порі — 
гарячі будні: жнива. Доб
ре до них підготувались 
молоді механізатори й во
дії. В господарстві нашому 
два комсомольсько-моло
діжних колективи — на 
тракторній бригаді і в гара
жі. Позмагатись творчо, з 
натхненням вони мають 
особливу нагоду під час 
жниз.

Ще не так давно хлібо
роби були занепокоєні 
тим, що так нестерпно па
лило сонце. Останнім ча
сом потроху навідуються 
на наші поля дощі і це все
ляє надії. Але ще більші 
надії хлібороби поклада
ють на самих себе.

Слова партійного Звер
нення надихають нас, ком
сомольців і молодь на та
ку працю.

І. БОГАЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації рад
госпу «Шляхс/л Пекі
на».

Олександрійський район.

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Усі, хто бажає взяти участь в обговоренні проблем і 

перспектив діяльності комсомольських організацій по 
виконанню рішень XXVII з’їзду КПРС, запрошуємо на 
зустріч за «круглим столом», яка відбудеться 2 липня 
о 18.00 в приміщенні Центрального міського лекторію.

Щодня з 15.00 до 18.00 ви можете поставити запитан
ня з проблем, що вас цікавлять, по телефону 4-77-03 та 
4-73-52.

Лекторська група обкому ЛКСМ України.

ПОЛІТНАВЧАННЯ: КАНІКУЛ НЕМАЄ

ПОТРІБНО СЬОГОДНІ І ЗАВТРА
Ще порівняно недавно 

цехову комсомольську 
організацію Ульяновсько
го цукрозаводу (секре
тар Олександр Чернісн- 
ко] дошкульно критику
вали на відкритих зборах 
комуністів підприємства 
за погане відвідування у 
школі комсомольського 
навчання. Останнім часом 
при допомозі парткому 
цукрокомбінату та завод
ської парторганізації 
справи помітко змінились. 
Певно, не випадково і на 
підсумкових заняттях, які 
пройшли в формі теоре
тичної співбесіди молоді 
виробничники були особ
ливо активні, засвідчивши 
ти/л ще раз свій зрослий 
ідейно-політичний рівень.

Пропагандист — кому
ніст С. В. Харківський 
жваво й цікаво провів 
співбесіду Слухачі школи 
охоче підтримували роз
мову, виявляючи хороше 
знання матеріалів XXVII 
з’їзду КПРС, зокрема — 
доповідей, з якими висту
пили на партійному фо

румі М. С. Горбачов та 
М. І. Рижков.

Ведучи мову про зав
дання, які вирішує радян
ський народ не крутому 
переломі в житті країни, 
слухачі Микола Добро- 
вольський, Євген Шутко, 
Олександр Герасименко, 
Олександр бейгер та Ар- 
кедій Качанюк пссилагги- 
ся на факти із життя рід
ного заводу, оцінюючи їх 
так, як на те націлюють 
рішення з'їзду. Присутній 
на підсумкових заняттях 
інструктор райкому партії 
В Д. Корінний поділився 
із слухачами своїми дум
ками стосовно дальшого 
вивчення у їхній політ- 
школі матеріалів з’їзду 
та завдань колективу по 
втіленню партійних рішень 
у життя. Навчальний рік, 
сказав він, закінчився, та 
велика перебудова три
ває. І кожен комсомо
лець мас зробити свій 
внесок у оєалізецію її 
завдань.

Л. ^АЖАТАРНИК.
м. Ульяновне.



2—3 стор «Молодий комунар» 24 червня 1986 року

АНОНС
БАГАТО-БАГАТО КВІТІВ І НЕСПОДІВАНА СЛЬОЗА 

РАДОСТІ, МОРЕ ПОЗДОРОВЛЕНЬ. УСМІШОК. ПОБА
ЖАНЬ І НАСТАНОВ СТАРШИХ, НЕЗВИЧАЙНО ГАРНІ 
СУКНІ У ДІВЧАТ І СТРОГІ НАРЯДНІ КОСТЮМИ У 
ХЛОПЦІВ — ОСЬ ТАКИМ ХОЧА Б ФРАГМЕНТАРНО 
УЯВЛЯЄТЬСЯ ВАМ, СЬОГОДНІШНІ ВИПУСКНИКИ, 
ВАШ ПЕРШИЙ БАЛ. ПОКИ ЩО ЄДИНИЙ. ЧЕКАНИЙ. 
НЕЗАБУТНІЙ.

ВІН — ЯК ПІДСУМОК ВСЬОГО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ. 
І ЯК ПОЧАТОК У НОВЕ, НЕЗВІДАНЕ. САМОСТІЙНЕ. 
ЯКИМ ВОНО БУДЕ, ЗАЛЕЖИТЬ БАГАТО В ЧОМУ ВІД 
ВАС САМИХ, ДРУЗІ. ПОСТАРАЙТЕСЯ Ж. ЩОБ ОБРАНА 
ВАМИ ЖИТТЄВА СТЕЖКА НЕ БУЛА ВИПАДКОВОЮ.

ВАМ ЗИЧУТЬ УСПІХІВ «ВІТРИЛА».

ВИ ЗАПИТУВАЛИ... СТО ДОРІГ —
ОДНА ТВОЯ

Я за

ВЧИМОСЯ ВІДМІННО, 
ПРАЦЮЄМО ЗАВЗЯТО
НЕЩОДАВНО ВИРОБНИЧІЙ БРИГАДІ БОГДАНІВ- 

СЬКОЇ СШ № 1 ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА ЗНАМ’ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ ВИПОВНИЛОСЯ ЗО РОКІВ.

* ж *
Навчання і фізична праця у цій школі — нерозрив

не ціле. Вихованців десятирічки протягом всього ро
ку можна побачити на навчально-дослідних ділянках 
місцевого колгоспу «Родина», тваринницьких комп
лексах, тракторних бригадах... У розпорядженні чле
ні« бригади (до її складу входять хлопці і дівчата 
7—10 класів) — 437-гектарна ділянка землі із вось
мипільною сівозміною, 250 голів фуражних корів, 
певна кількість тракторів, сівалок, плугів, культива
торів. I все це взяте разом при допомозі педагогів 
і спеціалістів сільського господарства створює необ
хідні умови для поєднання виробничої праці з на
вчанням.

Повністю виправдала себе перевірена на практиці 
періодизація в роботі учнівської виробничої. Таких 
періодів — 5 і співпадають вони із навчальними 
чвертями та літньою трудовою. В кожному періоді— 
певне поєднання праці і позакласних заходів з ме
тою виховання у членів бригади любові до сільсько
господарських професій.

Велике значення має і дослідницька робота юні. 
Гак, як обов'язковими стали для них досліди, примі
ром, по вивченню опливу добрив на врожай озимої 
пшениці. Або як впливають фосфорні добрива на 
родючість озимої. За тридцять років подібних дослі
дів члени виробничої виконали більше 60.

Чим відрізняється ця учнівська від інших? І доб
рими традиціями, яких тут немало. А ще самовря
дуванням. Розроблена ціла його схема, яка чітко 
спрацьовує на кожному етапі, що дозволяє здійсню
вати керівництво через бригадира, класних керівни
ків, вихователів виробничих ланок бригади, о також 
за допомогою спільних засідань педради десятиріч
ки і правління господарства, загальних зборів членів 
бригади, комітету комсомолу та активу учнівської 
виробничої.

Наступність трудового виховання членів виробни
чої бригади і видового виховання молодих хліборо
бі« господарства — це одна із тих численних тради
цій, народжених самим життям сучасного_села._____

«Дорога редакція, 
кінчую 8-й клас і мрію 
стати міліціонером, 
цюватн в органах 
рішніх справ. В який 
анальний заклад я і 
поступити та за 
умов?» — звертається до 
редакції Людмила Попова 
з Кіровограда.

«Ми, учні 10-го класу 
Олександрійської серед
ньої школи № 16 Світлана 
Зайченко та Ольга Фо- 
менко, ще з 
мріємо набути 
міліціонера. Хотілося 
знати, чи приймають 
навчання в навчальні 
клади МВС СРСР осіб жі
ночої статі? Які екзамени 
потрібно здавати і куди 
звертатися з питань про 
прийом?».

І ще такі листи:
«Мені дуже подобається 

професія водія. Особливо 
водія легкового автомобі
ля. Чи можна мені навчи
тися цієї спеціальності, як
що р щойно закінчила 8 
класів? Марина С., с. Гу- 
рівка Долинського райо
ну».

«Мрію стати водієм ве
ликовантажних автома
шин, які перевозять ван
таж на великих відстанях. 
Після якого класу я можу 
набути такої спеціальнос
ті? Валерій Токарчук, Но- 
воархангельськ».

На листи наших читачів 
відповідає старшин ін
структор обласної держ- 
автоінспекції, капітан мі
ліції Любов Леонідівна 
ЩЕРБИНА:

— Виші і спеціальні на 
вчальні заклади МВС 
СРСР'готують спеціалістів 
з юридичного і технічного 
профілів. Приймаються 
особи в віці до ЗО років, 
що відслужили дійсну вій
ськовуСлу ж бу, придатні 
за стафм здоров'я, мдють 
середню чи середню спе-

пра- 
внут- 

і на- 
можу 
яких

дитинства 
професію 

б 
на 

за

личного профілю — з ро
сійської мови і літератури 
(письмово), історії СРСР 
(усно), технічного профі
лю — замість історії СРСР 
— з математики (усно).

Строк навчання в інсти 
гутах — 4 роки, техніку
мах — від 2-х до 3-х ро
ків. Випускникам при
своюється звання лейте
нант міліції чи лейтенант 
внутрішньої служби в за
лежності 
готовки.

Особи, 
ступити 
клади МВС СРСР, повин
ні звернутися в органи 
внутрішніх справ за 
нем 
ня, 
ром 
ня, 
від цих осіб документи ву
зами і спеціальними се
редніми школами не прий
маються.

Адреси кількох закладів: 
250016, м. Чернігів-16, вул. 
Леніна, 116, юридичний 
технікум; 310024, м. Хар
ків, вул. Пушкіна, 77, юри
дичний інститут.

Тепер відповідаю < 
жаючим стати водіями.

Згідно з «Положенням 
про поряцок присвоєння 
кваліфікації водія, видачі 
посвідчень водіїв і допус
ку їх до управління тран
спортними засобами» до 
управління транспортни
ми засобами, що належать 
до категорії «А», а також 
мотоколясками і мопедами 
допускаються особи, яким 
виповнилося 16

від профілю

що бажають 
в навчальні

під-

по
за-

міс- 
постійиого проживав- 

де займаються відбо- 
кандидатів на навчай- 
так як безпосередньо

ГОЙ
ОСТ-РІЬ__

ба

років; ка-

г»

<В» (автомобілі.тегорії
максимальна вага яких не 
перевищує 3500 кг й чис
ло МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ, крім 
шоферського, не переви
щує восьми), категорії «С» 
(автомобілі, призначені для 
перевезення вантажів, ва- 

га яких перевищує 3500 кг) 
а також трамваями і тро
лейбусами — 18 років; лег
ковими автомобілями «так
сі» — 20 років; категорії

«Д» (автомобілі, для пе
ревезення пасажирів і що 
мають більше 8 сидячих 
місць крім еолійського) — 
21 рік.

Підготовка та перепідго
товка (підвищення квалі
фікації) водіїв автотран- 

■спортних засобів з числа 
жінок організується з 
урахуванням встановлених 
для них обмежень: на ван
тажних автомобілях ван
тажопідйомністю до 2,5 
тонн включно та автобу
сах, для перевезення не 
більше 14-ти пасажирів.КОНСУЛЬТПУНКТ«ВІТРИЛ»

«Ми з подругами на
вчаємось у 10 класі. Хо
чемо стати журналістами. 
Напишіть, де можна здо 
бути цю професію.

О. Журно, І. Дуна- 
ярська, Т. Самілик. 

м. Олександрія».
На Україні журналісти 

готують два навчальних 
заклади: Київський Орде
на Леніна державний уні
верситет ім. Т. Г. Шевчен
ка (252033, м. Київ-33, вул 
Володимирська, 64) та 
Львівський Ордена Леніна 
державний університет 
ім. Івана Френка (290602, 
м. Львів, вул. Універси
тетська, 1).

Хочемо нагадати, що 
разом із документами абі
турієнти подають свої дру
ковані 
димо 
вати 
своєю 
або з

матеріали. Тож, ра- 
дівчатам підтриму- 
тісний зв’ 
районною 
будь-якою

явок зі 
газетою, 
іншою.

» » ♦
Таїсія П. із села Подо

рожного Світловодського 
району, цікавиться, де 
можна набути професію 
провідника вагонів. Ла
риса С. з Олександрівсько- 
го району — чергового по 
станції, Віктор Ш. із села 
Успенки Онуфріївського 
району запитує, де готу
ють машиністів електро
возів.

Усі ці спеціальності ви 
можете набути у Знам’ям
ському СПТУ № 12.(317060, 
м. Знам’янка, вул. Р. Люк
сембург, 7). Тетяна С. з 
Онуфріївського району 
пише, що вона хоче стати 
диспетчером поїзда. Вона 
неясно сформулювала 
свою думку, такої профе
сії немає, але радимо їй 
також звернутися у Зна- 
м’янське СПТУ № 12.

ДІПЕААГ <
^ЗАВОДСЬкАЛ

Близько ЗО членів табору праці і відпочинку «Дружба», що діє при Докучаєв- 
ській десятирічці, беруть участь у літній трудовій чверті. Вони зобов’язалися про
сапати 60 гектарів соняшнику, ЗО — кукурудзи і стільки ж гарбузів.

Головним змістом життя старшокласників є суспільно корисна праця і зміс
товний, веселий відпочинок. Це і цікаві зустрічі з ветеранами війни та праці, 
диспути, спортивні змагання.

На знімку: Інна К.У31НА і Ніна МУДРИК акомпанують друзям підчас 
вечірнього відпочинку. Фото м- САВЬНКА-

Устинівський район.

Клуби за інтересами — 
вже не рідкісне явище. В 
різних місцях їх функції 
та перспективи розуміють 
по-різному. А в Новомир- 
городі пішли наступним 
шляхом: поставили все на 
базу... міні-госпрозрахун- 
ку. Простіше кажучи, до 
роботи залучили потен
ційних відвідувачів май
бутнього клубу — стар-

ці слова про стиль робо
ти майбутнього закладу. 
Саме так він і буде діяти. 
Скажімо, через півроку. 
А поки що...

Як же все-таки з проф
орієнтацією?

Трохи раніше вже було 
сказано, що клуб тому й 
вирішено назвати не про
сто, приміром, шахово- 
шаужовим чи легкоатле

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

Чом не почати 
з найменшого?

шокласників, молодих ви
робничників. По суті, ко
жен із зустрічних знав 
«один підвал, де можна і 
в теніс пограти, і фото
графії подрукувати, і за 
фрезерним верстатом по
працювати»... А докладні
шою інформацією наді
лив секретар комітету 
комсомолу шахти Олек
сандр Горицький.

— Як би я відповів на 
питання «чому дозвілля» і 
«чому клуб»? Просто ви
рішили не гнатися за 
складною, а спочатку 
взятися за малу, простішу 
справу. Прагнемо не зійти 
і до крайностей: всяке
дозвілля передбачає по
передню працю, тому 
сповна експлуатуємо прин
цип «кожному — за пра
цею». Інша річ, що по
стійно дбаємо також і

тичним, а саме клубом за 
інтересами. Інтерес тут 
передбачено заохочува
ти не лише м’язовий, але 
й інтелектуальний. Цій 
надметі і хочуть віддати 
свою енергію організато
ри. Клуб без назви (для 
полегшення сприйняття 
називатимемо його поки 
що так) якраз і задуму
вався як сходинка у са
мостійній дорозі підлітка 
до життєвої мети. Оче
видно, спортивні та подіб
ні знаряддя служитимуть 
саме супутній меті — від- 
лочинково - організовую
чій, головний же акцент 
буде робитися ііз активні 
заняття з приладами, при
строями та механізмами.

Що тут буде? Гуртки з 
фото-, радіо- констг^е 
вання й моделював. 
Секції спортивні — важ-

лах — відведених тільки 
для цієї мети приміщен
нях з макетами та діючи
ми пристроями найрізно
манітніших систем та ме
ханізмів. Гаразд, когось 
може геть не зацікавити 
діюча модель шахти, з 
цього підвалу у нього по
таємний інтерес до гір
ничої справи ще не наро
диться. Та ж с реальна 
«підозра», що увагу тако
го юнака зможе привер
нути справжнісінький фре
зерний верстат чи сверд
лувальний. якийсь дерево
обробний інструмент, яки
ми можна буде всерйоз 
спробувати з допомогою 
інструктора попрацюва
ти і вже тепер визначити, 
чи не з роботою за таким 
механізмом пов язати своє 
життя. Хай це не звучить 
банально, але з такого 
малого починається ваго
ме.

Серед справжніх енту
зіастів, дійсних болільни
ків за душі молодших ко
лег було названо Сергія 
Федорова з житлово-екс
плуатаційного управлін
ня при шахті, Василя Шар- 
паря — ланкового КМК 
шахти, Віктора Гаянського 
та деяких інших молодих 
виробничників. Ось хто не 
рахувався з часом й енер
гією, а за ними вже, як 
кажуть, тяглися інші. Плюс 
до того — адміністрація 
підприємства з розумін
ням поставилася до іні
ціативи і в складних ви
падках допомагала мате
ріалами та інвентарем



Нині в колгоспі «Родина» трудяться більше ста ви
хованців бригади Серед них заступник голови кол
госпу Л. Холя.^і, бригадир тракторної бригади 
Ю. Чугунков, інженер 8. Герасимов, головний бух- 
галтер господарства В. Вус та багато-багато інших.

Пишається школа і колгосп колишніми членами 
учнівської виробничої, нинішніми науковцями В. Сте- 
паненком, В. Босим, Н. Білою, С. Шабаровою...

«Вставай до роботи, загін трудовий, 
З книгою й працею міцно дружи. 
У нас у бригаді девіз бойовик: 
«Змолоду честь трудову бережи!». 
Щоб щедро родила колгоспна земля, 
Нансища для нас нагорода. 
Юні богданівці йдуть на поля, 
На ферми, сади і городи».

Ось фрагмент із пісні, яку школярі 
своєю. І □ Цих кількох рядках — вся 
бригада.

О. 
завідуючий відділом студентської,
молоді І піонерів обкому комсомолу.

називають 
виробнича

ІВАНОВ, 
шкільної

ше двох років, переважно 
п оуЛках внутрішніх 
справ. Фііиення про на
правлення їх на навчання 
приймається керівництвом 
Міністерства внутрішніх 
справ в залежності від не
обхідності в спеціалістах- 
жінках.

Вступники складають та
кі екзамени:

— у вузи: з російської 
мови і літератури (пись
мово і усно), історії СРСР 
(усно), і однієї з інозем
них мов (усно);

— у середні спеціальні 
навчальні заклади юри-

< ВОНА, >
ЛЮЯ Улк>6Л£НА
Ї ПРОФИ

цих задумів до урочисто
го моменту відкриття 
його?

— Зовсім не задля крас
ного слівця сказані тут

ЇДІ ІІІШШ, пише- ...............
стосуоання інтересів мо
же задовольнити неви
багливішого відвідуєш- 
Основне ж він знайде у 
так званих технічних за-

ся руки). У сумі ігііцівт’йва 
переродилася в конкрет
ну справу.

І. КУЦЕНКО.
м. Новомиргород.

.й

■и <~-Гл°*~ .• •
4^>ре тр^го/повства

ЗІ ШКІЛЬНОГО ГУМОРУ
Вчителька запитує учня:
— Сергію, чому ти не 

виконав домашнє завдання 
з математики?

— А в нас вчора бабуся 
випадково окуляри роз
била.

* « *
— Ну, а тепер усне лі

чення, — каже вчителька

учням. Підрахуй, На
талко, скільки тобі треба 
заплатити за 300 грамів 
ковбаси, якщо кілограм її 
коштує 2 карбованці 80 
копійок.

— А в нас, Галино Ва
силівно, родина велика. 
Ми менше кілограма ні
коли не купуємо.

* * ♦
— Все ж-таки розумна 

людина була, яка телефон 
винайшла. Ось на вулиці 
дощ йде, вітер з ніг ва
лить, а тут, не виходячи з 
квартири, подзвоню Вовці, 
він розповість, як розв’я
зати задачу. Розумна лю
дина телефон винайшла. 
Про нас, учнів, теж ду
мала.

Е. КУЛІН.

На конверті 
позначка- 
«Вітрила»

Кожному вашому лис- 
гу, друзі, кожному пові
домленню, розповіді, про
ханню дати ту чи іншу 
пораду ми щиро раді. Ці
каво те, що для кожної 
пори року пошта «Вітрил» 
характерна чимось своїм, 
особливим. От. приміром, 
в нинішній переважають 
листи з проханням висла
ти адресу навчального за
кладу, розповісти про 
якусь професію. Причому 
часто вони анонімні і свід
чать. що їх автори чита
ють «Вітрила» від випад
ку до випадку, бо цікав
ляться практично одними 
й тими ж професіями. Яки
ми? Кухаря, кондитера, 
бортпровідника. продав
ця. друкарки..

«Вітрила» неспроможні 
щоразу писати про одне і 
ге ж і постійно радить при
дбати у книгарнях довід
ники для вступу V виші і 
середні спеціальні на- 
зчальні заклади. Там. дру
зі, ви знайдете найдоклад- 
нішу відповідь на всі ва
ші запитання.

Здивували нас дещо і 
листи 6. Бобриная з Ма- 
ловисківського. Л Пелько 
із Світловодського райо
нів га Н. Чобану із Голо- 
ванівська. Вони шукають 
друзів через листування. 
Рубрика ж «Хочу листува
тися» з певних причин 
перестала існувати більше 
року.

! все одно «Вітрила» 
вдячні всім своїм авторам, 
зокрема, (. Я. Карантута 
С. М. Седченко із Світло
во дська. 'А. Г. Чубу із Пе- 
оегонівки Голова нівсько- 
го Т. Ф Гкаченко Петрів- 
ськогс районів та бага- 
тьом-багатьсм іншим.

Чекаємо нових ваших 
листів, дорогі друзі!

Дорослість. Говорячи про неї з юними, особливо 

о цій порі, коли молоді люди закінчують школи, учи

лища, вузи, ми часто згадуємо про величні перспек

тиви, сто доріг, що відкриваються перед ними, маючи 

на увазі" лише їх майбутні трудові та творчі успіхи 

Але ж майбутнє — це й особисте життя, сім’я, теплі 

рідного дому, без яких життя навіть з найвищими 

■ворчими злетами й матеріальним благополуччям не 

ідаватиметься повноцінним. Нині ми все настійніші 
оворимо про необхідність готувати молодь до ро

динного життя іце и школі, що і< робиться зараз 

Як нинішні молоді збираються жити в сім’ї? Сьо- 

одні наші співбесідники старшокласниці Кіровоград 

оької СШ № 4 Л ГРОЗНА, Н. ЖАБКОВСЬКА 

С. ОРЛИК. Н. ТИМЧЕНКО. О. КРАВЧУК. В. ЗА- 

ДОРОЖНА. 1. ТІОРТЮБЕК. І. АВДОТЬЄВА.

КОХАННЯ, СІМ’Я, ДІМ
— Що, на вашу думку, 

головне у сімейних сто
сунках!

— Доброта, любов, взає
морозуміння.

— Чи може бути сім’я 
без кохання!

— Може. Якщо люди це 
терплять.

— Літнім людям любов 
ні до чого.

— Не згодна. Знаю при
клад. коли двоє кохалися, 
через незгоду батьків не 

І одружилися, мали кожен 
свою сім’ю. А через 45 

1 років, овдовівши. одру
жилися і були такі щас
ливі, як ніколи. Тому що 
пронесли крізь усе життя 
скос давнє кохання як 
ідеал.

— У таких справах бать 
ків не треба слухати.

— У взаєминах двох у 
жінки на першому місці 

духовний аспект, у чоло
віка — фізіологічний, але 
й при такому неспівпадан
ні міцніший той союз, де 
в основі духовність. Чо
му!

— Тому що фізіологія— 
це лише пристрасть, а не 
любов.

— Пристрасті вляжуться 
і якщо, крім них, нічого 
немає, залишається пустий 
зв'язок.

— Як ви думаєте, що 
загрожує міцності сім’ї! 
Ось, наприклад, ситуація: 
чоловік зустрів іншу жін
ку, котра здається кращою 
від дружини. Що дружині 
ообити!

— Якщо він мене не лю
бить, то хай Іде собі до 
іншої.

— А що він раніше ду
мав? Хай би з любові же
нився.

— Треба ж думати й поо 
дітей. А та, інша жінка, 
веде себе негідно.

— Вибачили б ви зраду!
— Якби розкаявся, то 

вибачила б.
— Ніколи б моя образа 

не минула, щезло б і до
вір’я, а без нього й сім’я 
— не сім’я.

— Чи може зруйнувати 
сім’ю побут!

— Може. Жінка й на 
роботу ходить, як чоловік, 
і прибирання, кухня і діти 
на ній. Це забирає весь 
час.

— А в нього — газети, 
телевізор, бар...

— Звідки у чоловіків 
такий споживацький під
хід!

— З батьківського до
му. Як звик, що мати під
носить, то гадає, що й жін
ка так буде.

— Мати, бабуся часто 
тільки дають йому щось— 

увагу, турботу, не вима
гаючи нічого взамін. А 
дружина обов'язково за
хоче мати щось для душі 
для серця, якусь поміч.

— Як же уникнути побу
тової нерівноправності!

— Перевиховувати, але 
не криком, а м’яко. Зу
стрічати його завжди ра
до, дякувати за допомогу.

Краще одразу, ще коли 
зустрічаємося, відверто 
розпитати його, чи згоден 
він ділити домашню робо
ту порівну. Перевірити но 
ділі, чи його згода не 
просто слова.

— Треба всюди ходити 
разом. Наприклад, не 
встигли зготувати обід —- 
не звинувачувати один од
ного в лінощах, а взяти 
дитину й піти □ кафе — 
нічого в цьому ганебного 
нема.

— Що повинен робити 
по дому чоловік!

— Вибивати пил з кили
мів, мити підлогу.

— Мити посуд, ходити 
за покупками.

— Як можна уникнути 
сімейних конфліктів!

— Поступатися один од- 
ному.

— Не треба їх уникати. 
В конфліктах характери 
розкриваються і «притира
ються».

— Якщо жінка не зла, 
хай навіть і погана хазяй
ка, конфлікти не будуть 
скандалами.

— Чи повинні в сім’ї бу
ти діти! Скільки!

— Двоє.
— Троє. Якщо зовсім 

нема, треба всиновити.
— У моїх знайомих се

меро, живуть еони пога
но матеріально.

— А я знаю, де десяте

ро. Живуть дружно, ра
зом готують, прибирають 
квартиру. Держава надає 
допомогу.

— Ви хотіли б мати ба
гато дітей!

— Якщо чоловік хоро
ший, уважний, надійний, 
хотіла б.

— Якщо чоловік не п’є...
— Ось ми говорили, що 

чоловік І жінка повинні 
поступатися один одному. 
Ви поступилися. Чи не бу
де це втратою вашої са
мостійності!

— Може бути, якщо по- 
ступатимусь надто часто.

— Якщо я права, то бу
ду стояти на своєму.

— І я. Тільки якщо 
справді права, а не з прин
ципу чи з гордощів.

— Якими б ви хотіли ба
чити своїх чоловіків!

— Сильними, красивими

— Інтелігентними.
— Вихованими, ерудова- 

ними.

— Ну ось ви познайоми
лися з хлопцем, у котрого 
все це є. Ви закохаєтесь! 
Захочете піти за нього 
заміж!

— Може бути.
— Але зовсім не обо

в'язково. Для кохання по
трібне щось іще, чого 
словами не перекажеш...

Бесіду підготували 
й вели Т. СМИК — ви

кладач Кіровоградської 
СШ № 4, О. СОЛЯМИ- 
КОВА — • бібліотекар 
обласної юнацької біб
ліотеки Імені О. Бой- 
ченка, Н, ДАНИЛЕН
КО — спецкор «Моло
дого комунара».

КОМЕНТАР 
кандидата 
психологічних наук, 
завідуючого кафедрою 
психології 
Кіровоградського 
педінституту імені 
О. С. Пушкіна 
Г. В. ДЬЯКОНОВА:

Доброта, любов, взаємо
розуміння як основа сі
мейної згоди — ці якості 
бажані для багатьох, і тут 
учасники бесіди, гадаю, 
мислять правильно. А от 
заданий тут розподіл ду
ховного та фізіологічних 
аспектів між чоловіком : 
жінкою вважаю схематич
ним. Жінка ближча до 
природи, до продовження 
роду, і часто чоловік у 
сім’ї є більшим носієм 
духовного начала.

«Якщо мене не любить 
хай іде до Іншої», — зно
ву клішована формула, 
хоч проглядається в ній і 
гідність, і гордість. Але 
зіткнувшись із подруж
ньою невірністю, людина 
потрапляє в ситуацію пси
хологічно унікальну. де 
треба все вирішувати нє 
так, як хтось, а лише від 
повідно до своїх почуттів 
Думати про дітей у таки» 

випадках — цілком зго
ден.

«Слухайте, та не слухай
тесь», — так напівсерйоз
но радять ставитися до 
батьківських порад дітям 
щодо їх особистого жит
тя. Більшість же наших 
сучасників, по-моєму, і не 
слухає...

Думка дівчат про спо
живацький підхід чолові
ка до сімейного життя 
теж надто узагальнена. 
Цілком правильно, що 
споживацтво плекається 
ще в батьківській сім’ї 
хлопця, але дедалі більше 
стає сімей, де чоловіки 
беруть на себе частину 
домашніх турбот. Хоча, 
на мою думку, найліпше, 
коли жінка менше зайня
та на роботі, не прагне 
кар'єри, більше уваги при
діляє дому, а чоловік ма
теріально забезпечує сім’ю 
і при цьому м’який, уваж
ний до дружини, не ви
магає обслуговувати його.

Зовсім не згоден із 
думкою, що до весілля 
слід питати хлопця, чи 
має він прихильність до 
господарювання. Це ж 
утилітарний підхід, анке
тування якесьі Такі питан
ня з боку дівчини можуть 
образити юнака. Думаю, 
коли є кохання, культура, 
такт, то згодом подружжя 
безболісно визначить, що 
кому робити. Якщо й пе
ревиховувати в цьому пла
ні, то не прямо, а обе
режно, дипломатично.

Усі висловлені думки 
щодо конфліктів у сім'ї 
загалом правильні. Склад
ніше з поступками. Ось 
одна дівчина каже: «Стоя
тиму на своєму, якщо 
права». Тут є небезпека 
дійти до протилежного: 
«Я права в усьому, що 
відстоюю». Важливіше ви
значити не те, чи варто 
поступатися взагалі (вар
то!), а скільки І коли по
ступатися.

Озеро Могильне, роз
ташоване на острові 
Кільдін у Баренцовому 
морі, незвичайне. Особ
ливістю цього озера є 
те, іцо в ньому одночас
но живуть і морські, 1 
річкові риби.

Встановлено, що в 
давнину озеро було за
токою. З часом зв’язок 
з морем припинився, 1 
нині у ньому відбуває
ться постійний водообмін 
через пористий галично- 
піщаиий грунт.

У п’яти чітко вираже
них шарах озерної води 
живуть властиві кожно
му з них представники 
морської чи прісної фло
ри і фауни. Характерно, 
що тварини не перехо
дять з одного шару води 
в інший, бо тоді їм за
грожуватиме смертель
на небезпека.

* * *
В американському міс

ті Сан-Дієго, що розта
шоване в Каліфорнії, в 
зоопарку живуть двого
лові змії. Вони мають по 
два серця, стільки ж ле
гень, печінок і шлунків. 
Але їжу приймають тіль
ки однією головою.* * *

Найвищими людьми на 
Землі вважають жителів 
Руанди (Африка) з пле
мені тутсі, середній ріст 
їх 186 сантиметрів. Ра
дянський учений С. Ку
лик зустрічав тут лю
дей, ріст яких сягав 2.3 
метра!

• Тутсі в основному 
займаються тваринниц
твом. Корови, яких вони 
вирощують, мають дуже 
широкі ліроподібні ' ро
ги, розмахом до трьох 

метрів. За тваринами 
тутсі ретельно догляда
ють.

« * »
Мандрівники, які по

трапляють у пустелю, 
іноді чують, як співають 
піски. Мелодія виникає 
раптово і раптово зни
кає. Пояснюють це яви
ще так. Рух піщинок но 
схилу дюн спричиняє 
стискування і розширен
ня піщаних шарів, що 
лежать нижче. Це в 
свою чергу породжує ко
ливання повітря, яке ву
хом сприймається як му
зичний звук.* * *

Острови Нова Гвінея і 
Нова Британія. Вони ві
домі тим, що на їхню 
частку припадає 10 про
центів усіх зареєстрова
них в останні роки зем
летрусів. Крім того, вче
ні в Новій Гвінеї налічу
ють 29 діючих вулканів. 
Справді, неспокійні ост
рови!

* * *
Усі знають про існу

вання наземних океанів. 
Вони утворюють Світо
вий океан. Однак є ще і 
невидимий, малознайо
мий океан. Це та вода, 
що ховається у надрах 
Землі. Об'єм підземного 
океану немалий. Він ста
новить приблизно трети
ну об'єму наземного. 
Склад води підземного 
океану різний. У ньому 
є 1 прісна вода, 1 така 
солона, що в ній не то
нуть найважчі предмети.

Підземний океан у жит-. 
ті людей відіграє велику 
роль: він напуває і лікує 
їх, обігріває і дає дуже 
багато цінних речовин.
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(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

Учасники мітингу в своїх 
нпступах говорили про виз
вольну місію Радянської 
Армії, вікопомний подвиг 
радянського воїна під час 

. Великої Вітчизняної війни, 
яка почалась 45 років тому, 

голос — проти гопки 
за згуртування

їх г; " 
озброєнь 
всіх 
сил, 
планеті.

Ветеран Великої Вітчиз
няної війни О. І. Долгов, 
який брав участь у визво
ленні нашого краю від ні
мецько-фашистських загарб
ників, згадував про подви
ги своїх бойових побрати
мів, був у захопленні від 
того, як оповилися, помоло
діли міста 
градщини, 
своєю натхненною 
вносять свій вклад 
ненця могутності 
Батьківщини. Його 
до молодих: «З 
пронести естафету 
дідів і батьків, бути готови
ми захистити Вітчизну». ,

11а мітингу виступив за
ступник завідуючого відді
лом ЦК Комуністичної пар
тії Чехословаччннн Франгі- 
пїек Подлєиа.

Задзвеніла мідь оркестрів. 
На стадіоні почалося вели
ке спортивне театралізова
не свято «Мир відстоїмо — 
мир захистимо».

Наш земляк Герой Ра
дянського Союзу Валерій

аіітиімперіалістіічилх
зміцнення миру на

і села Кірово- 
де степівчалп 

працею 
в зміц- 

рідиої 
слово— 
гідністю 

слави

24 червня 1986 року«Молодий комунар»
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На знімках: Герой Радянського Союзу Валерій ГРИНЧАК вручив приз свого імені; пнступаюі ь - лоотс 
ни, самодіяльні митці. Фото М. ХОРЕНЖЕНКА

Гринчак, який здійснив сині - . МК — « « —« «■ ■ л
подвиг на афганській зем- ■ ІЬг Е2 |^Л
лі, вручив приз свого іме- * т ■ ■ ■* І гі
ні збірній Долинського. 
РАГІО, — нона стала ііере-і 
моікцем першої спартакіади 
облагропрому.'

З показовими вправами 
виступили гімнасти ДІОС1П 
облепорткомітету, свою 
м а йстерн ість демонструва
ли боксери, дзюдоїсти, сам
бісти, борці класичного сти
лю, гирьовики, велосипе
дисти ДСТ «Колоса», міс
цеві багагоборці ГПО. Учас
ники свята впали співачку 
заслуженого працівника 
культури УРСР Антоиіпу 
Черніпську, танцюристів Ан
самблів «Конвалія» та «Ра
дість» кіровоградського за
воду радіовнробів, майстрів 
художнього слова, .музикан
тів. Звучали пісні воєнних 
ліг, пісні про мир і дружбу, 
звучало слово про красу 
землі, яку захистили радян
ські воїни в роки Великої 
Вітчизняної війни.

В інтернаціональному аіь 
тивоєпному мітингу, театра
лізованому спортивному свя
ті взялії участь заступник 
толовії облвиконкому Є. М. 
Чабаненко, голова облпроф- 
радп В. П. Івлєв, перший 
секретар обкому комсомо
лу ]. О. Шевченко, голова 
обласного відділення Ра
дянського фонду миру О. Т, 
Шаповалов.

!
■ 1

тд ЦТ (І програма)
8.00 — «Час».. 8.40 — Ве- 

«езі старти. 9.15 — Клуб 
мандрівників. 10.15 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50— 
Документальний телефільм.
15.40 — Грає духовнії ор
кестр Казанського вищого 
військового комапдно.-інже- 
леріюїо училища ракетних 
військ. 16.05 — Новини.
16.10 — Телефільм «Каніку
ли Крота». 1 серія. 17.25 — 
«Мозамбік. Боротьба за май
бутнє». Кіноварне. 17.45 — 
Наука і життя. 18.15 — ІІаш 
сад. 18.45 —Сьогодні У сві
ті. 19.00 — «Проблеми — 
пошуки — рішення». Вирі
шальна умова прискорення. 
2100 — «Час». 21.40 — На 
.VIII Міжнародному конкур
сі ім. II. Чаііковського. 21.55 
— Літературний альманах. 
23.05 — Сьогодні у світі.
>Д УТ
16.10 — «Все тобі, улюблена 
країно». Музичний відео- 
фільм. 17.15 — Орлина мо
лодість флоту. 18.00 — Те- 
тефільм «Хвала десниці».
18.30 — Естрадні ритми. 
19.00 — Актуальна "камера.
19.30 — Атеїстичні діалоги.
20.15 — Співає народна ар
тистка СРСР Н. Суржина.
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм «Сіль землі». 
5 серія. 22,50 — Новини.
/й ЦТ (II програма)

8.00 —. Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.45 — Телефільм «Крадіж
ка». 1 серія. 10.00 — Бу
дильник. 10.30 — Французь
ка мова. 11.00 — Фільм — 
дітям. «Як я був вундеркін
дом». 1 серія. 12.05—Мульт
фільми. 12.35 — Програма 
Ворошвловградської студії 
телебачення. 13.50 — Сто
рінки історії. «Плоди мюн
хенської змови». 14.50 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — «...До шістнадцяти і 
старші». 19.00 — VIII Між
народний конкурс ім. П. Чай- 
ковського. Концертна нро- 
грама. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — VIII Міжнарод
ний конкурс ім. II. Чаііков
ського. Концертна програ
ма. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Телефільм «Крадіжка». 2 се
рія. 22.50 — Повний.

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час» 8.40 — До

кументальний телефільм. 
».10 — У світі тварин. 10.10 
7* Новини, 14.30 — Новини. 
14.зі) — Документальний те
лефільм. 15.20 — Розпові- 

1ІПІІ1І кореспонденти.15.50 — Телефільм «Каніку

ли Кроша». 2 серія. 16.55 — 
Новини. 17.00 — Пісні М. Та- 
ривердієва виконують С. і 
11. Радченки. 17.15 — «...До 
шістнадцяти і старші». 18.00
— За словом —. діло. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00—

«Факти підтвердились...». Від
повіді на критичні заува
ження _ програми «Час».
19.20 — Фільм «Остання
втеча». 21.00 — «Час». 21.40
— На VIII Міжнародному 
конкурсі ім. п. „Чайковсько- 
го. 22.00 — Чемпіонат світу 
з футболу. Півфінал. У пе
рерві — 22.45 — Сьогодні у 
світі. ,
£ УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Грає ансамбль «Гармонія». 
11.00 — Художній телефільм 
'Пригоди Шерлока Холмса 
та доктора Ватсона». «Со
бака Баскервілів». 1 і 2 се
рії. 13.30 — Новини. 13.45— 
Телефільм «Золоте слово 
стародавньої Русі». 16.00 — 
Повний. 16.10 — Кіиопрогра- 
ма. «Люди землю прикра
шають». 16.50 — Грають юні 
музиканти. 17.20 — «Історія 
хвороби». Документальний 
фільм про шкідливість ал
коголізму. 17.30 — Агро
пром: проблеми і пошуки. 
18.00 — Телефільм «Серафи
ма». 18.30 — Концерт пат
ріотичної пісні. 19.00 — Ак
туальна камера». 19.30 —
«Серцс Шопена». Музичііа 
композиція. 20.00 — Моло
діжна студія «Гарт». 20.45— 
Па добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Концерт на
родної артистки СРСР Є. Мі
рошниченко. У перерві —
22.40 — Новини.
Д' ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Спиться дитинство». Фільм- 
копцєрт. 8.45 — Телефільм 
«Крадіжка». 2 серія. 10.00— 
Музика і живопис. 10.20 — 
Німецька мова. 10.50 —
Шкільна реформа: через два 
роки. Про комплексну про
граму «Учитель» у Полтав
ському педагогічному ін
ституті. 11.20 — Фільм — 
дітям. «Як я буй вундеркін
дом». 2 серія. 12.25—Мульт
фільми. 13.00 — Шахова
школа. 13.30 — Чемпіонат 
світу зі спідвею. 14.00 —
«Сторінки історії». «Іїе під
лягає забуттю». Про конфе
ренцію керівників трьох 
держав у Тегерані в 1943 
році. 14.55 — Новини. 18.00
— Повний. 18.15 — «Спів
дружність». Тележурнал.
18.50 — Документальний
фільм. 19.00 — VIII Міжна
родний конкурс ім. II. Чай- 
ковського. Концертна про
грама. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — VIII Міжнарод
ний конкурс ім. П. Чаііков
ського. Концертна програ
ма. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Фільм «Тут твій фронт». 
23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—Мульт

фільм. 9.00 — Чемпіонат 
світу з футболу. Півфінал.
10.30 — Новини 14.30—Но
вини. 14.50 — Документаль
ний фільм. 15.05 — Концепт 
народного ансамблю ім. Го
не Делчева (СФРІО). 15.55 — 
Телефільм «Канікули Кро
та». З серія. 17.05 — Повн
ий. 17.10 — Розповіді про 
художників. Г. Гагаріп. 17.30
— Тверезість — норма жит
тя. 18.00 — Щоденник VIII 
Міжнародного конкурсу 
ім. II. Чаііковського. 18.45— 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Світ і молодь. 19.35 — Повн
іш. 19.40 — Концерт Дер
жавного естрадно-симфоніч
ного оркестру Української 
РСР. Диригент А. Ануфрієн- 
ко. 20.10 — Документальний 
телефільм. 21.00 — «Час».
21.40 — На VIII Міжнарод
ному конкурсі ім. П. Чай- 
ковського. 22.00 — Чемпіо
нат світу з футболу. Півфі
нал. У перерві — 22.45 — 
Сьогодні у світі.
А' УТ

10.00 — Повиті. 10.20 — 
Молодіяйіа студія «Гарт». 
11.05 —' Художній фільм 
«Двічі народжений». 12.25— 
Музичний фільм <Нс розлу- 
чайтеся з дитинством». 13.05
— Новини. 13.20 — Концерт
артистів балету. 13.55 — Кі
нофільм «Один за всіх». 
16.00 — Новини. 16.10 —
Для школярів. «Девіз: відва
га, мужність, честь». 17.10
— «Іжорський епос». Фільм- 
концерт. 17.45 — «Екран по
шани Українського телеба
чення». 18.00 — Кііюпрогра- 
ма «У світі дивовижної при
роди». 18.30 — Музичний 
Фільм «Співають козаки» 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — В кадрі і за кад
ром. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Художній фільм «Сіль зем
лі». 6 серія. 22.5G — Повиті. 
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний телефільм

З 24 по 28
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8.35 — Фільм «Тут . твііі 
фррпт». 9.50 — «Магічне ко
ло»'. Фільм-коццерт. 10.20— 
Іспанська мова. 10.50 —' 
Фільм — дітям. «Що у Сень
ки було». 12.05 — Мульт
фільми. 12.20 — «Сторінки 
історії». «Другий фронт: 
правда без прикрас». 13.10
— Фільм «Зорепад». 14.50— 
Повиті. 18.00 — Новіти.
18.20 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.50 — « Далекий Схід». 
Кіножурнал. 19.00 — Сіль
ська година. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Для всіх і 
для кожного. 20.45 — Доку
ментальний телефільм. 21.00
— «Час». 21.40 — Фільм 
«Оповідь про те, як цар 
Петро арапа женив». 23.20
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—Мульт

фільми. 9.10 — Документаль
ні телефільми. 9.45 — Світ 
і молодь. 10.20 — Новини.
14,30 — Повиті. 14.50 — До
ку ментальний телефільм.
15.20 — Російська м.ова.
15.50 — Телефільм «Каніку
ли Кроша». 4 серія 17.00 — 
Новини. 17.05 — Співає мо
лодіжний хор «Ноорус» Па
лацу куьтури ім. Я. Томна.
17.15 — Зустріч школярів з 
почесним полярником, дійс
ним членом Географічного 
товариства СРСР. доктором 
медичних паук В. Волови
чем. 18.00 — Документаль
ний фільм 18.45 — Сьогодні 
у. світі. 19.00 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 19.30 — 
Кіпопанорама 21.00—«Час».
21.40 — На VIII Міжнарод
ному конкурсі ім. п. Чай- 
ковського. 22.00 — «Юрма- 
ла-86». 1 Всесоюзний теле
конкурс молодих виконавців 
сучасної радянської пісні. 
У перерві Сьогодні уСІИТІ.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика 10.3О
— В кадрі і за кадром 11.45
— Російський романс. 12.15

— Живе слово 13.00 — Но
вини. 13.15 -- Доужать діти 
на планеті. 16.00 — Новини.
16.10 — До Дня винахідника 
і раціоналізатора. Теле
фільм «Автор — Федосеев.».
16.40 — Народна творчість.
17.10 — Документальний те
лефільм «Перехрестя». 17.40
— Танцює А Акбдрова. 18.00
— «Колектив і п’ятирічка».
18.30 — Музичний фільм 
«Півгодини в червні». 19,00
— Актуальна камера. 19.30
— Народний артист РРФСР
И. Кобзон — трудівникам 
Чорнобиля. Концерт. 20.45— 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Художній 
ФІЛЬМ «Сіль землі». 7 серія.
22.45 —. Повиті. 23.00 —
Чемпіонат СРСР із стрибків 
У воду.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
«Дитинство Твардовського». 
Науково-популярний фільм.
8.35 — Я. Сібеліус. Квартет 
ре мінор. Твір-56. 9.05 — 
Покликання. 9.35 — Чемпіо
нат СРСР із стрибків у во
ду. 10.05 — Англійська мо
ва. 10.35 — Мультфільми. 
11.05 — Пам’ять поколінь. 
Зустріч учнів з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни.
11.35 — Паш сад. 12.05 —
Телефільм «На новом?/ міс
ці». 13.10 — «...До шістнад
цятії і старші». 13.55—Сто
рінки історії. «Єдність за
ради Перемоги, заради ми
ру». Кримська конференція 
голів держав СРСР. США і 
Великобританії. 14.50 — Но
вини. 18.00 — Повніш. 18.20
— Етика і психологія сімей
ного життя. 18.50 — «Сибір 
па екрані». Кіножурнал. 
19.00 — VIII Міжнародний 
конкурс ім. П. Чаііковсько
го. Концертна програма. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— VIII Міжнародний кон
курс ім. II Чайковського. 
Концертна програма. 21.00— 
«Час». -21.40 — Фільм «Люд
мила». 23.00 — Нсвиин.

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Кон

церт етнографічного ансамб
лю «Шашмаком». 9.00 —
Шкільна реформа: через 
два роки. 9.30 — «Чого і чо
му». Передача для дітей. 
10.00 — Здоров’я. 10.45 — 
Рух без небезпеки. 11.15 — 
II Всесоюзний фестиваль на
родної творчості. 11.45 
Коло читання. 12.30 — Для 
всіх і для кожного 13.00 — 
Фільм «Кохана дівчина».
14.30 — Повніш. 14.45 —
Очевидне — неймовірне.
15.50 — Мультфільм. 16.05 
— Попиті. 16.10 — «Потріб
на ідея». Про проблеми ак
тивізації технічної творчос- 
ті 17.25 — «Про час і про 

себе». Поетична антологія. 
Микола Заболоцькиі! 17.45
— «Автопортрет». Лілія 
Амарфій. 18.40 — 9-а студія.
19.40 — Повніш. 19.45. —
Зустріч на ваше .проханая. 
«Найстаріший актор радян
ського кіно .'І. Оболенськнй». 
21.00 — «Час». 21.40 - На
VIII Міжнародному конкурсі 
ім. ГГ. Чаііковського. 22.00— 
Чемпіонат світу з футболу. 
Матч за 3-е місце. У перер
ві — 22.45 ІІсвшш.
А УТ

10.00 — повнії::. >0.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Мультфільм. < Казки-неве- 
лички». 11.05 — Чемпіонат 
СРСР із стрибків у воду.
11.45 — Сьогодні - День 
винахідника і раціоналіза
тора. «Наука і час». 12.15— 
Концерт фортепіанної 
зики. 12.45 — Сторінки тв<^ 
чості. Письменник В. Силаев.
13.30 — Новини. 13.40 — Са
тиричний об’єктив 14.10 — 
і. Вазов. «Дуель». Вистава.
16.30 — Виступ Уральського 
російського народного хору.
17.15 — Майстри гумору.
17.55 —. Документальний
фільм «Суворовці». 18.05 — 
«Час вирішувати» 18.45 — 
«Скарби музеїв України». 
Розпис по дереву. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 —■ 
«Те ми ». Те лсрадіолерсклик 
з проблем науково-технічно
го прогресу. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 - «Час».
21.40 — Художній фільм із 
субтитрами. «Алмазна стеж
ка». 1 с^рія. 22.50 — Нови
ни. 23.00 — Відсорспортаж 
про «Велопробіг мщ у-86».
д ЦТ (П програ’.са)

8.00 — Гімнастика 8.15— 
Науково-ііопуляргг - фільм 
«Борок. Миколі Морозову».
8.30 — Ритмічна гімнастика.
9.15 — Фільм «Людмила».
Ю.35 — Ранкова пошта.
11.45 — «Крупним г..".жом— 
ліодшіа». 13.00 — Твлр-.ч.^вЬ' 
юних. 13.30 — «Що? Де? 1і<7^ 
ли?». Телеві:;тсрі;і:а. 14.55— 
Телефільм • Ставка, більша 
за життя». 13 серія. «Без 
інструкції». 15.50 — Доку
ментальний телефільм. 16.00
— Концерт оркестру росій
ських нарядних інструмен
тів Новосибірського теле
бачення і радіо. 16.30 —•
Клуб мандрівників. 17.20 — 
Мультфільми. 18.00 — Доку
мента, іьниіі телефільм. 19.00
— VIII Міжнародний кон
курс ім. И Чайковеькога. 
Концертна програма. 20.00
— Вечірня каска. 20.15 —
VIII Міжнародній'! конкурс 
ім. П. Чайновського. Кон
цертна програма. 21,00 
«Час». 21.40 — Телефільм 
♦ Три дні і два : ■ • 22.50
-- Новини.

В. о. редактора
В. АФАНДСІЄНКО.

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

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

A4. КІрСЕСфйД,

вул. Лунгчгрськогс, 36.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів 
робітничої молоді та онутріспілкового 
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди. листів і масової роботи — 
2-59-82; учнівської молоді, глорально- 
сстетичнсго виховання — 2-55-65; вій- 
сьново-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28^коректорської — 3-61-83.

Газета виходить у вівторо^В 
четвер, суботу

БН 02183. Обсяг 0,5 друк. при. Індекс 61103. Зам. № 340. Тиране 63 200.

Друкарня імені ( м. Дкмитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вуя. Гяінкі*. ї.
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