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ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ
23 і 24 жовтня в Кірово

граді відбувся республікан
ський зональний журна
лістський семінар, в якому 
взяли участь секретарі об
комів ЛКСМУ, редактори і 
завідуючі відділами облас
них молодіжних газет з 
Кримської, Одеської, Він
ницької, Запорізької, Ми
колаївської, Херсонської, 
Черкаської і Кіровоград
ської областей.

Учасники семінару роз
глянули питання роботи

молодіжних засобів .масо
вої інформації в умовах пе
ребудови, обмінялися дос
відом, намітили шляхи 
дальшого удосконалення 
діяльності молодіжних га
зет, підвищення їхнього ав
торитету серед комсомоль
ців і молоді.

З доповіддю ЦК ЛКСМ 
України «Про тенденції 
розвитку молодіжної пре
си республіки в сучасних 
умовах і завдання редак
ційних колективів обласних

СЕМІНАР
молодіжних газет по мобі
лізації юнаків і дівчат на 
виконання рішень XX з'їзду 
ВЛКСМ і XXV з’їзду 
ЛКСМУ» виступив заві
дуючий сектором преси 
ЦК комсомолу республіки 
В. Тсремко.

Учасники семінару побу
вали на кіровоградському 
заводі «Гідросила», взяли 
участь у розмові за «круг
лим столом» з питань прак
тичного розвитку НТТМ, 
ролі в цьому комсомолу і 
•молодіжної преси.

У міській дискотеці «Олім
пія» Палацу культури іме
ні Компанійця було пере
глянуто тематичну програ
му «Простіть мене, або 
сповідь людини, яка втра
тила Батьківщину», орга
нізовано вечір-дпеиут з пи
тань естетичного виховання 
молоді.

У роботі семінару взяли 
участь і виступили заві
дуючий відділом пропа
ганди і агітації Кіровоград
ського обкому Компартії 
України І. П. Оліфіренко, 
перший секретар обкому 
комсомолу П. Малий.

ґп
хіднпцькою діяльністю

Кільком з них присвоєно

знання «Кращий винахід

ішк області» та «Винахід-

ніж СРСР». щорічно на

республіканських вистав-

ках демонструються нові

робітники та студенти

нашого інституту цілеспря

мовано займаються вина-

ОНАД чверть віку спів-

і <.Івенкэ,

Головний інженер кон
дитерської фабрики О. Б. 
Сорокін з двома коробка
ми цукерок «Ятрань» про
минув прохідну і...

— Я ніс цукерки для од
нієї поважної людини, — 
спокійно -заявив Олександр 
Борисович так, ніби це вхо
дить в його службові обо
в’язки. — Де взяв? Купу
вав у «Ласунці»...

Що ж, можливо. Тільки є 
тут ще одна неув язочка: 
цукерки О. Б. Сорокін ніс 
з території фабрики. А 
згідно існуючих правил, 
ступаючи на територію 
фабрики, усякого роду со
лодку продукцію треба за
лишати у камері схову на 
прохідній.

Л. І. Філіпенко, товаро
знавець, у саморобному 
мішечку намагалась винес
ти з фабрики 720 грамів 
цукерок «Футбольна».

— Чому винесла? Та во
ни в мене вже давно в сто
лі лежали. — їла потрошку, 
а тепер ось вирішила за
брати...

Л. І, Філіпенко пробує 
назіть жартувати, коли по
чали складати протокол. 
І взагалі, поводит а себе 
незворушно. От тільки 
фотографуватись їй чомусь 
ніяк не хотілось. Та коли 
фотокореспондент зробив 
свою справу, Лідія Іванівна 
розсеодилась:

— Чого взяла, та чого 
взяла! «Кажда гадость лю
бе сладость!».

А взагалі цукерки «Фут
больна» на фабриці люб
лять. Ось розфасовниця 
цукеркового цеху Н. В. Гу
димова не забула розфа
сувати 1,1 кілограма назва
ної продукції у власну сум
ку. А костелянша фабрики 
М. А. Гребенчук до кіло
грама «Футбольної» вирі
шила прихопити ще й 1,1 кі
лограма цукрової пудри.

З почуттям власної гід
ності вийшов з прохідної 
старший інспектор відділу 
надрів Іван Костянтинович 
Смирнов Але, угледівши 
членів рейдової, спритно 
метнув щось через огорожу 
фабрики. На якусь мить ми 
розгубилися, ноли він неспо
дівано упав на асфальт і за
волав на всю вулицю: «Інва
ліда б'ють!» Але швидко 
зрозуміли, що І К Смирнов 
просто добре засвоїв «уро
ки» Панікоиського- інколи й 
Істерика виручає.. Зупини
лися перехожі Нього тільки 
й чекав Іван Костянтинович. 
«Інвалід» рвучко підхопився 
і з: швидкістю спринтера 
спритно зник за йогом най
ближчого кварталу. А тро
феєм його виявилася фляж

на з 1,4 кілограмами згуще
ного молока.

Можливо, І. К. Смирнов, 
наробивши галасу, дбав не 
тільки про себе. Так чи 
інакше, але рух через про
хідну загадково припинив
ся. Зате, що коїлось у 
службових приміщеннях! 
Вони нагадували розтриво
жений вуликі У столах було 
знайдено чимало солодо
щів. Деякі нерішуче згаду
вали «Ласунку», але, коли 
після ретельного огляду 
робочого місця вдавалося 
знайти продукцію, яку в 
«Ласунці» не купиш (ска
жімо, «сгущенку» у фляж
ках або спиртову есенцію), 
тільки й того, що ніяко
віли.

Чергова на прохідній Ва
лентина Семенівна Должен- 
ко, знаходить тисячу при
чин, аби пояснити безпоря- 
док. Окремі з них, втім, за
слуговують на увагу. Кім
нати догляду на прохідній 
немає, ворога, через які 
в’їжджають машини, не ме
ханізовані, і т. ін.

— А кого ви сьогодні 
затримали?

Валентина Семенівна 
змовкає і опускає очі. Дійс
но, всі ті незручності, про 
які вона говорила, не мо
жуть виправдати того, що 
сьогодні вона не затрима
ла жодного несуна.

На це запитання не від
повів і .м і О. Б. Сорокін 
Не радив він нам і навіть 
звертатися до «прожекто
ристів» фабрики на чолі з 
Ольгою Андреевою («боюсь, 
що ніяких рейдів вони не 
проводили»). Не в курсі го
ловний інженер і про те, 
скількох затри/лано на га
рячому у цьому році, квар
талі, місяці. Порадив 
звернутися до юрискон
сульта Л. О. Омельчук, яка 
є головою ради профілак
тики порушень.

— Цього року затримано 
25 несунів..., — сказала Лю
бов Олексіївна.

Негусто. Наша рейдова 
бригада тільки протягом го
дини зафіксувала більше 
десятка порушень.

Рейдова бригада:
С. САВЧУК, В. УРСУ- 
ЛОВ — працівники від
ділу боротьби з роз
краданням соціалістич
ної власності Ленін
ського РВПС, А. БЕЗТА- 
КА, С. БОНДАРЄВ. 
В. ГРИБ [фото) — спец
кори «Молодого ко
мунара».

Постфактум
Одразу після рейду і перед виходом цього мате

ріалу у світ до редакції телефонували. Дзвонили по
важні люди, серед них — і керівники окремих 
установ і організацій обласної о центру. «Цу
керкові» люди, підключивши усі свої знайомства, 
намагались вплинути на долю публікації. Багато з 
тих, хто дзвонив, після короткої розмови розумів: 
він просить за людей, нечистих на руку. Але й були 
такі (здебільшого ті. хто не називав себе), які серди
лися: ну навіщо виставляти напоказ ге. про що всі 
знають, навіщо кидати тінь на чесних (?) і працьо
витих людей.

Склалось враження, що презеиі для декого на те
резах совісті переважив принциповість.

Виявляється, «всі знають», що кондитерська фаб
рика стала каменем спотикання для «чесних і працьо
витих людей»? Ну, якщо всі знають, то хай усі й по- 
чігіакнь. Почитають і зрозуміють: на кондитерській 
фабриці треба щось рішуче міняти.

КІСМі.

Деякі розробки успішно 
використовуються в на
родному гос.по.’іапггііі

Володимира 
котрий працює над темою 
« Р оз роби а сам ов і д к ач у-
вальвого колеса транс
портних засобів», Дмитра 
Пащеїжа і Олександра 
Васплннп, які займаються 
удосконаленням підви
щенням надійності ма
гістра них і морських і'.а 
белів. На розробки (Дмит
ро має їх п’ять, а Олек
сандр — дві) складено 
ряд заявок, які незабаром 
будуть засвідчені як ви 
находи.

Дві заявки мас . Ко
стянтин Коїідрзтсиь..
Хлопець розробляє устат
кування для вимірювання 

прохітвої ціїпин.витрат

ВИНАХОДИ... 
НА ПРИКОЛІ
Скажімо, більше мільйона 
карбованців економічного 
ефекту дало підприємствам 
використання висівного 
апарату' овочевих сівалок. 
Цей винахід належить до
центу П. В. Спсоліну. Чи
мало аі. рських свідоцтв 
мають доценти Б. М. Пес- 
тунов та В. І. Носулснко.

У Держкомітет у спра
вах винаходів та відкрит
тів ми щорічно подаємо 
близько двадцяти заявок, 
отримуємо по 10—12 ав
торських свідоцтв. Деякі 
вин а ходи впроваджуються 
у виробництво, багато 
об'єднань, підприємств та 
копструкі.щ« ■ ;пх бюро 
нашої країни просять у 
пас' креслення і докумеїі 
т&ціїо для виготовлення 
нових машин, механізмів.

На всіх кафедрах, де 
проводиться винахідниць
ка робота, працює і мо
лодь нашого іпеч 
Крім співробітників у по
шукову роботу включили
ся й студенти вузу. Так. 
майбутній інженер по екс- 
плуагг-лії будівельно-до-
рожппх машин Юрій Ма- 
иойленко працював над 
темою «Розробка робо
чого органу мулової ма
шин-.•• Вже складена за
явка па цей винахід, яку 
надіслано в Держкомітет 
у справах винаходів і від
криттів. Роботу над те
мою очолював завідуючий 
кафедрою Суді вельно* до
рожніх машин доцент 
Г. 10. Надольлнй. Впро
вадження винаходу у ви
робництво дасть змогу 
значно підвищити про
дуктивність праці робіт
ників, які працюю і і. па 
мулових машинах, покра
щить експлуатацію меха
нізмів. До речі, у мину
лому році винахідники, 
які працюють на кафедрі 
будівельно • дорожніх ма
шин, вибороли першість \ 
соціалістичному змаганні 
колективів вузу.

Цьому успіху сприяв і 
твопчпй ІПІПУК студентів

Успішно працює па фа- j 
КуЛЬТвТІ СіЛЬСЬКОГОСИО- І 
дарського машшюбулу- 
їзашія Наталя Снсолїва. І 
Вона захопилася темою І 
удосконалення впутріш- І 
ньоребристого висівного J 
апарата.

У нашому інституті є | 
добра традиція — до роз
робки певних тем, над І 
якими працюють досвідче
ні співробітпішії. залуча
ти студентів. І молодь, як 
правило, виправдовує па
лії. які покладаються па 
неї. І повірте — дуже об
разливо буває майбутії’ім 
фахівцям, якщо цікаві 
розробки це знаходять 
практичного внкористаїї-. 
ІІЯ.

Підприємства області 
погано, я б сказав, неохо
че йдуть назустріч раціо
налізаторам та винахідни
кам. Bonn, як правило 
надто довго розглядають 
пропозиції, ще довше «ви
вчають» документацію. А 
потім шукають причини 
аби відмо' віл no-
робок і таким дно., по
збутися зайвих клопотів з
їх впропліжг....... М V ви
роби питво. Наведу лише
один приклад На бата-
тьох пі липнеметиах нашої
краї -овалжєно тех- 
полої електроерозійної 
обробки деталей, яку роз
робив допепт В. І Носу- 
лейко. А от кіровоградські 
заводи радіовнробів, «Гід- 
росила», «Друкмаш-, ВО 
«Червона зірка? під впро
вадження цього винаходу 
у В’.ІПОГшпЦТВО підмови
лися.

Тому її но дивно, що і і 
часто-густо нашим вина- І 
хідникам доводиться біль- | 
іпе зусиль витрачати на | 
проштовхування своїх | 
розробок, ніж за саму і 
роботу.

С. ШМАТ, 
завідуючий кафедрою 
сільськогосподарських 
машин КІСМу.
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Два дні в Перегонівськін

середній школі в фойє кра

перевершив усі сподіван-

ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЯ ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

У минулому випуску «Вітрил» статтею «Своя мо

ва — чужа?» розпочато розмову про болючу проб-

цо рідної мови в школах. Газета вже опублікувала

відгуки читачів Є. Босої І А. Корінь («МК» за 7 і

мову.

лему сьогоднішнього дня, зневажливе ставлення
Різноманітність компо

зицій і барв створювало 
враження казкового видо
вища. А сам конкурс до
зволив юним любителям17 жовтня). Сьогодні «Вітрила» продовжують роз-

ня. Кожної перерви, а

прошуючи всіх, букети 

квітів. Успіх свята квітів

особливо після уроків, по

милуватися творчістю 

своєю і товаришів квапи
лись учні.

сувались, привабливо за-

БАРВИ ОСЕНІ ПОШТА «ВІТРИЛ)>

XV-

Шановні старшокласни
ки! У вересневому випус
ку «Вітрил» ми повідоми
ли, що відновлюємо руб
рику «Хочу листуватися», 
але з такою умовою, щоб 
це було листування за ін
тересами. За місяць в га
зету надійшло чимало лис
тів, в яких зазначені лише 
адреси.

Ось, наприклад, який 
лист надійшов нам з Гай- 
воронського району: «Пи
шуть вам дві учениці 
восьмого класу Оксана й 
Олена. В одному з номе
рів газети описувалось, як 
дівчата листуються з хлоп
цями. Ми вас дуже проси
мо: надрукуйте нам дві 
адреси хлопців віком від 
14 до 16 років». І вказу
ють свої адреси.

Подібних листів чимало. 
В них жодного слова про 
свої вподобання, захоп
лення, смаки, інтереси. 
«Вітрила» нагадують — 
таких адрес ми друкувати 
не будемо.

Але є старшокласники, 
які правильно зрозуміли 
умови листування. Ось 
один з них:

«У нашій школі прово
диться багато вікторин, 
конкурсів, вечорів відпо
чинку на різні теми. В кла
сі ми часто влаштовуємо 
також гострі дискусії з 
проблем життя сучасної 
молоді. Хотілось би знати,

як це організовують в ін
ших школах області, аби й 
собі перейняти досвід.

Ще додам, що мені 15 
років. Маю чимало влас
них захоплень. З радістю 
поділюсь ними з тим, хто 
відгукнеться на мою ад
ресу:

317552, Новоархангель- 
ський район, село Копен- 
кувате, вулиця Шкільна, 
43, Самилюк Алла».

Друкусмо ще один лист: 
«Навчаюсь я у восьмо

му класі. Люблю слухати 
й розповідати різні цікаві 
й дотепні історії. Колек
ціоную листівки, поштові 
марки. А ще маю потаєм
ну мрію: вступити після 
закінчення школи до мо- 
рехідного училища. Ду
маю, що знайдуться мої 
ровесники, які поділяться 
думками щодо моїх за
хоплень, підкажуть — як 
здійснити свою мрію. Щи
ро дякуватиму їм.

Моя адреса: 317510, се
лище Добровеличківка, 
вулиця Кірова, 122, квар
тира 5, Труш Олена».

Сподіваємось, що Ал
ла й Олена знайдуть собі 
друзів. А іншим старшо
класникам, які хочуть за
в’язати листування, ради
мо повідомити про це 
«Вітрилам». Враховуючи, 
звичайно, зауваження в 
сьогоднішній публікації.

О УМОВАХ перебу- 
** дови, яку, образно 
кажучи, називаю сонце- 
носною революцією су
часності, повнозвучно 
ставляться питання, ви
рішення яких забезпе
чить прогрес в усіх сфе
рах суспільного життя. 
Як учителя мене особ
ливо хвилюють ті проб
леми, від розв’язання 
яких залежатиме повно
цінне формування со
ціалістичної духовності 
громадян Країни Рад. 
Ми вже звикли тичинів- 
ським «чуттям єдиної 
родини» характеризу
вати інтернаціоналізм 
радянської людини, ро-

більше школярів, і з ча
сом зрозумів: кожен 
українець, хто умертвив 
у собі мову свого наро
ду — зробив свій по
стріл в одне з крил на
шої духовності, посприяв 
утворенню диспропор
ції в галузі національно- 
російської двомовності. 
Уявляючи собі народ, 
який повинен добре во
лодіти російською та 
українською мовами, в 
образі птаха з двома 
крилами, не можу не ска
зати, що він в моїй уяві 
постає в такому польо
ті, коли україномовне 
крило дуже і дуже про
висає.

З особливою повагою 
ставлюся до тих школя
рів, які розуміють сут
ність свого інтернаціо
налістського обличчя. Як 
зараз пам’ятаю Олексія 
Кузьміна. Росіянин, він 
довго жив у Казані. За 
кілька років навчання в 
Кіровограді не пропус
тив жодного мого уро
ку. А коли як командир 
юнармійського загону 
СШ № 17 виступав по 
обласному радіо, то за
писав свій виступ укра
їнською мовою на плів
ку і взяв її ЯК свідчення 
своєї любові до брат
ньої мови у Казань, де 
після закінчення десяти
річки вступив до вищого 
військового інженерно
го училища.

Менше року навчає
ться нині в СШ № 13 
Ігор Барсуков. До при
їзду на Україну навчав
ся в Афганістані та Уз
бекистані. Перше, що 
зробили батьки, посе
лившись у Кіровограді,— 
купили «Кобзар» Т. Г. 
Шевченка. На їхню дум
ку, ця книга допоможе 
зрозуміти душу україн
ського народу, його ге-

Тему для нього малюнка «Вітрилам» запропону
вала кіровоградка Т. КИСЄЛЬОВА.

Малюнок О. БОСОГО.

Берегти найдорожчий скарб
зуміючи, що справжнє, 
непоказне почуття бра
терства виростає з лю
бові до рідної землі, 
свого народу, з уміння 
насолоджуватись його 
голосом, його мовою.

Останнім часом в рес
публіканській і обласній 
періодиці неодноразо
во порушуються питан
ня щодо звуження сфе
ри застосування україн
ської мови, зниження 
рівня її викладання і 
вивчення 8 школі та 
вузі, порушення, а то й 
утрати мовного статусу 
українських театрів і т. п. 

Байдужістю до рідної 
захворіло немало 

^Гнців і тому поді- 
ю тривогу кожного, 

хто б’с но сполох, звор- 
таюми увагу гр.омвд- 
ськості на необхідність 
об єднати зусилля в бо
ротьбі з нігілізмом тих, 

ться найдо- 
арбу — мо- 
початку пе- 

діяльності 
з фактами

Ведемо річ про необ
хідність здійснення на 
практиці рівноправнос
ті мов у різноманітних 
сферах життя. Інтерна
ціоналісти, ми, далекі 
від думки, що до про
висаючого крила слід 
опустити і друге, під 
яким розуміємо росій
ську мову, тобто знизи
ти рівень її викладання. 
Такий погляд не тільки 
не правильний, але й 
шкідливий. Справа в то
му, що положення крил, 
яке підносить нас як 
людину, необхідно під
рівняти. Любити свій на
род, його мову — обо
в’язок кожного грома
дянина.

На своїх уроках праг
ну, щоб звучало високе 
с ново

дагопчної 
зустрічався 
зневажливого ставлення 
окремих учнів і їхніх 
батьків до української 
мови і думав: що ж, без 
одного, двох чи трьох 
невігласів мова жила • 
кити буде. Але, на жаль, 

п число невивчаючих по
топляло все більше

роїчну багатостраждаль
ну історію. Ігор не про
пускає уроків і все кра
ще й краще розуміє ук
раїнське слово.

Приємно було почути 
слова Валентини Олек
сіївни, матері учня 6-го 
класу Сергія Шеремето- 
ва, що вона проживала 
тривалий час за межами 
України, але 
згадати рідну мову і на
вчити їй свого сина. 
«Хай пам’ятає, ким є і 
не цурається мови сво
го народу», — говорить 
жінка.

Подібних 
дбай^вого 
до м, 
не !---------
Коваленків, 
та батьки

/І’мвого с 
.Ж багато 
Ялюють

вирішила

прикладів 
ставлення 
•. Але ме- 

десятки 
Осадчуків 

яких
менників, сказане пр 
український народ, його 
культуру, мову, пісню. 
Це слово — своєрідний 
вінок слави генію укра
їнського народу. Такі 
твори, як «Богдан Хмель
ницький» К. Ф. Рилєєва, 
«Полтава» О. С. Пушкі
на, «Тарас Бульба» М В 
Гоголя та інші 
нучі гілочки

Но менш 
вінок слави, 
українським 
честь генію 
братиме.

неп я- 
цього вінка, 
прекрасний 

сплетений 
народом в 
народу-по-

ідну мову 
дітей в полоні 
космополітичних 
жень. На жаль, підтрим
ку і Шпістичній позиції 
вони ™ аходять і серед 
окремих учителів. Я 
знаю таких педагогів, 
які звільнили своїх дітей 
оід уроків української 
мови і літератури. І ве
теранами називаються, і 
званнями та заохочення
ми не скривджені, ' про 
свої заслуги У справі 
інтернаціонального ви
ховання не проти лого-

своїх
суд-

ворити, зрозуміти
тієї істини, що інтерна
ціоналізм виключає кос
мополітизм — не хочуть. 
«Не хочемо 
памороки 
кам, 
розвантажимо 
програму хоч 
нок вивчення 
ської мови і літератури». 
А то ще й думають: не
хай вчитель-предметник 
переживає за долю рід
ної мови. Та хіба доля 
української мови повин
на хвилювати тільки фа
хівця? Хотів би нагада
ти думку великого пси
холога людської 
Ф. Достоєвського, 
писав: «Не 
своєї мови, 
но, схоплює уривки 
мок і почуттів усіх 
цій, розум його, так 
мовити, збовтується 
молоду в якусь бурду 
з нього 
родний 
ротенькими недозерше- 
ними ідейками, з тупою 
прямолінійністю суд
ження».

Думаю, що саме ота 
«бурда», яка збовтує
ться хвилями нігілізму в 
серцях кожного, хто 
штучно забуває рідну 
мову, зневажає культу
ру свого народу, часто 
штовхає до низько
пробних зразків захід
ної культури, примітив
ного музичного шумо
виння, «майкомордас- 
тії». Вірю, що тільки пе
реоравши космополітич
ну цілину, відроджуючи 
любов і повагу до рід
ного слова, історії на
роду, можна викувати 
такий щит краси, який 
захистить душі наших 
співвітчизників від всьо
го ницого, низького, ли
цемірного.

Як звернення до на
шої совісті сприймаю 
виступи Б. Куманського, 
В. Бондаря, €. Босої, 
А. Корінь, В. Панченка, 
П. Клочека, Ю. Камін- 
ського на сторінках 
ровоградської лравДВ 
й «Молодого комунара» 
л питань бережливого

ви. «І той лиш пошани 
достоїн, хто мову 
нує свою», — 
свій час В. М. 
Ото ж, дорогі 
зробимо все, щоб ко
жен з нас заслуговував 
на повагу!

В КАЮКОВ, 
українсько» 
літератури 

13, відмін-

забивати 
своїм діт- 

говорять вони,— 
важку 

за раху- 
україн-

Душі 
який 

маючи ж
він, природ- 

ДУ- 
на- 
би 

за-

виходить міжна- 
недоумок з ко-

вчитель 
мови і 
СШ № 
ник народної осві
ти УРСР.

м. Кіровоград.

квітів виявити свої 
дожні здібності оранжу- 
вапня квітів, був для ба- 

. гатьох свого роду від
криттям прекрасного. Зда
валось. наче не не руко
творна краса, а вигадки 
самої природи.

Жюрі, до якого ввійшли 
члени ради дружини Са
ша Підкуль. комітету ком
сомолу Сергій Корчменюк 
та учкому Віталій Швець, 
разом із вчителями, біб
ліотекарем і старшою піо- 
нервожатою. нелегко було 
визначити переможців. Ко
жен клас представив на 
виставку від 5 до 8 буке
тів. Перше місце поділили 
два класи 4-А (букет «.По
лум’я Жовтня», «15 рес
публік. 15 сестер — це 
Леніним створений СРСРН 
і 7-й («Пам’ятник Лілії

Карастояновій», «Квітне 
моя Батьківщина»).

Високо оцінило жюрі 
художні смаки, технічну 
майстерність авторів, умін
ня в оранжуванні втілити 
образ задуманої теми.

Друге місце — за 6-А 
класом, третє — одразу за 
трьома — 5-А, 5-Б і 8-Б. 
Відзначено також букети 
6-Б. Конкурс показав, що 
учні небайдужі до пре
красного. А те, що свято 
проведено серед осені, то 
не дало можливість ді
тям показати свою кміт
ливість і винахідливість. 
Адже квітів нині набагато 
менше, ніж напочатку осе
ні.

М. ЧУБ, 
вчитель.

с. Перегонівка, 
Голованівський район.

НАШ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК
Хочемо сказати добре 

слово про нашу вчитель
ку. Здається нам, що її 
люблять не тільки в на- 

а й в усій 
її — Вален- 

Волкова.
працює

шому класі, 
школі. Ім’я 
тина Мойсіївна

Багато років 
вона у школі, багато ви
ховала розумних і чес
них громадян. З четвер
того й по десятий клас 
викладає в нас Валенти-

РАДЯНСЬКА школа. Во
на дає юним глибокі 

знання, які будуть так по
трібні у великому житті. 
Вона гартує їхні руки, 
прищеплює любов до пра- 

і працьовиті 
вер- 

зуміють долати 
Вона виховує 
Вітчизни. Бо 
хто любить І»

ці, бо тільки 
зможуть спорювати 
шини, 
труднощі, 
любов до 
тільки той, 
хто не жаліє сил для не?, 
може з повним правом на
зиватись громадянином...

І в час перебудови, в час 
реформи радянської шко
ли на всю широчінь 
стає ще 
завдання 
сім’єю, з 
виховувати 
бов, шану 
до Великого Жовтня, 
ветеранів Жовтня, 
всього топ, що має без
посереднє відношення до 
початку нової ери у жит
ті нашого народу

ПО- 
одне важливе 
— спільно із 

громадськістю 
в учнів ЛЮ
ДО революції, 

ДО 
до

3 приводу цього мені 
хочеться поділитися і сво
їм досвідом, досвідом то
варишів, зауваженнями й 
побажаннями. На живих 
конкретних прикладах.

1.

на Мойсіївна російську 
мову й літературу. Всі ці 
роки вона ще й класний 
керівник. Чудовий керів
ник.

Іноді здається, що й 
насваритись вона не вміє, 
чи бодай підвищити 
лос. Завжди
ввічлива. Чесна в 
словах, 
наших

А як

го- 
спокійна, 

своїх 
чесна і в оцінці 

знань.
цікаво слухати її

уроки! Валентина Мой
сіївна може зацікавити 
навіть н'айбайдужішого уч
ня. Коли вона розповідає 
про той чи інший твір лі
тератури, то в нас скла
дається враження, наче 
вона брала участь в на
писанні чи в подіях, про 
які йде мова.

Учні 10-Б класу се
редньої школи № 8.

м. Світловодськ.

ПЕДАГОГІЧНІ РОЗДУМИ

час жили з ними, дружи
ли. Піонери, комсомольці 
цікавились їхніми розпо
відями. І не перебільшу— 
кращими ставали вони ду
шею й серцем.

Але чи завжди бувас 
так? Не можу змовчати 
про те, що болить мені. 
Ми згадуємо тих людей. 
Але нерідко скоро й за
буваємо. На урочистих зі
браннях, у свята кличемо 
до себе, ПІДНОСИМО ЇМ кві
ти, пов язуємо червоні 
галстуки, а в звичайні буд
ні оминемо і їхню хатину, 
і їхній город...

Скажу й про інше, не 
менш важливе. Трапляє
ться й таке, що запро
шуємо на свята, на уро
чисті лінійки щоразу од
них і тих же. Забуваючи, 
що всі вони — бабусі й 
дідусі — у свій час (хто

більше, хто менше) роби
ли велику спільн^шраву. 
Пошануймо ту ЛВ: лаву 
кожного з них...

Цікавий і дуже потріб
ний почин зробила ком
сомолка, старша піонер- 
вожата Панчівської се
редньої школи Наталка 
Флоринська. Разом і 
піонерами взяла на облік 
всіх ветеранів, учасників 
громадянської, Вітчизня 
мої, ветеранів праці. Піо
нери дружать з ними, 
знають, хто з них що по
требує, яка потрібна кож
ному допомога... Чи не 
вартий цей почин наслі
дування?..

активним учасником ко
лективізації, був учасни
ком Великої Вітчизняної 
війни, післявоєнної відбу
дови... Майже півстоліт
тя у партії Леніна.

В школі знають про це, 
дружать з Гросулом... Од
нак знову хочеться заува
жити. У кожній школі є 
стенди. На них, як прави
ло, лише портрети, фото
графії воїнів Радянської 
Армії, що у 1941—1945 
роках захищали Вітчизну.

Бійців революції, Жовт
ня живих уже майже не
має. Та є їхні рідні, в ко
го зберігаються фотогра
фії. Треба у школах зро
бити стенди учасників 
громадянської війни, сво
їх земляків, які громили 
колчаківців і денікінців, 
петлюрівців і австро- 
німецьких окупантів, штур-

мували Перекоп. Поспі
шаймо з цим,, бо час йде, 
летить, І
КИ 8ИЇЖДЖ
ють село,

буоаЖщо нащад- 
чджаі^ь, полиша- 

губляться, а з 
ними зникають і ці доро
гі фотографії.

А заодно зробімо ще 
одну добру справу. За
пишімо з уст рідних, зна
йомих, їхніх Друзів оп 
дання, розповіді про кож
ного учасника Жовтня, 
Вітчизняної, про 
немеркнучі подвиги, 
пишімо ці історії у 
ціальні альбоми,
які були

ЇПІ

їхні 
За- 

спе-
ошити,

б у піонерських, 
денних кімна- 
с не безріднінми 
тченки, хай діти



асту для нюши мсі.ПЮМКЦ «рітрн.шпт* .•««ириішпу’ 
пнлл кіррвоградка Т. КИСЕЛБОНА

Малюком О. БОСОГО.
бові до рідної землі, 
свого народу, з уміння 
насолоджуватись його 
голосом, його мовою.

Останнім часом о рес
публіканській і обласній 
періодиці неодноразо
во порушуються питан
ня щодо звуження сфе
ри застосування україн
ської мови, зниження 
рівня її викладання » 
вивчення в школі та 
вузі, порушення, а то й 
утрати мовного статусу 
українських театрів і т. п.

Байдужістю до рідної 
м(Ш захворіло немало 
ущ^їнців і тому поді
ляю тривогу кожного, 
хто б’є на сполох, звер
таючи увагу громад-
об єднати зусилля в бо
ротьбі з нігілізмом тих. 
хто, відрікається 
ревного скарбу 
ви/Ще на поча 
дагогічної 
зустрічався 
зневажливого ставлення 
окремих учнів і їхніх 
батьків до українсько« 
мови і думав: що без 
одного, двох чи трьох 
невігласів мова жила і 
■кити буде. Але, на жаль, 
в число невивчаючих по
трапляло все більше

найдо-
— мо- 

початку пе- 
діяльності 

з фактами

ті мов у різноманітних 
сферах життя. Інторнл- 
ціоналістм, ми, , далекі 
під думки, що до про
висаючого крила слід 
опустити і Друге, під 
яким розуміємо росій
ську мову, тобто знизи
ти рівень її викладання. 
Такий погляд не тільки 
не правильний, але й 
шкідливий. Справа в то
му, що положення крил, 
яке підносить нас як 
людину, необхідно під
рівняти. Любити свій на
род, його мову — обо
в’язок кожного грома
дянина.

На своїх уроках праг
ну, щоб звучало високе 
слово російських пись- 

•—Про 
український народ, його 
культуру, мову, пісню. 
Це слово — своєрідний 
вінок слави генію укра
їнського народу. Такі 
твори, як «Богдан Хмель
ницький» К. Ф. Рилєєва, 
«Полтава» О. С. Пушкі
на, «Тарас Бульба» М. В 
Гоголя та інші — нев'я
нучі гілочки цього вінка.

Не менш прекрасний 
вінок слави, сплетений 
українським народом в 
месть генію народу-по- 
братима.

ще и крпщц розуми, ук
раїнсько слово.

Приємно було почути 
слова Валентини Олек
сіївни, матері учня 6-го 
класу Сергія Шсрсмето- 
ва, що вона проживала 
тривалий час за межами 
України, але вирішила 
згадати рідну мову 1 н0‘ 
вчити їй свого сина. 
«Хай пам’ятає, ким є 1 
не цурається мови сво
го народу», _  говорить
жінка.

Подібних прикладів 
дбай/^вого ставлення 
до багато. Але ме
не хвилюють десятки 
Коваленків, Осадчуків 
та інших, батьки яких 
відбили бажання вивчати 
)р/АНу мову > Т£имак?гь 
дітей в полоні своїх 
космополітичних суд
жень. На жаль, підтри/л- 
ку нА^лістичній позиції 
вониЖаходять і серед 
окремих учителів. я 
знаю таких педагогів, 
які звільнили своїх Дітей 
від уроків української 
мови і Літератури. І ве
теранами називаються, і 
званнями та заохочення
ми не скривджені, і про 
свої заслуги у справі 
інтернаціонального ви
ховання не проти пого-

ТІЇ»>. Вірю, що тільки пе- 
рооравши космополітич
ну цілину, відроджуючи 
любов і повагу до рід
ного слова, історії на
роду, можна викувати 
такий щит краси, який 
захистить душі наших 
співвітчизників від всьо
го ницого, низького, ли
цемірного.

Як звернення до на
шої совісті сприймаю 
виступи Б. Куманського, 
В. Бондаря, Є. Босої, 
А. Корінь, В. Панченка, 
П. Клочека, Ю. 
ського на сторінках 
ровоградської 
й «Молодого комунара» 
з питань бережливого 
ставлення до рідної мр 
ви. «І той лиш пошани 
достоїн, хто мову ша
нує 
свій час В. М. Соє 
Ото 
зробимо все, 
жен з нас заслуговував 
на повагу!

В. КАЮКОВ, 
вчитель української 
мови і літератури 
СШ № 13, відмін
ник народної осві
ти УРСР.

може л повним правом на
зиватись громадянином...

І в час перебудови, в час 
реформи радянської шко
ли на всю широчінь по-
стає ще оди© важливе
завдання 
сім'єю, з

спільно із 
громадськістю

виховувати в учнів лю
бов, шану до революції, 
до Великого Жовтня, до
ветеранів Жовтня, до 
всього тогп, що має бе.і-
посереднє ВІДНОШЄ4НЯ до 
початку нової ери у жит
ті нашого народу

Але нерідко скоро и 
буваємо. На урочисіих зі 
браннях. У скята кличемо 
до себе, підносимо їм кві
ти, пов’язуємо червоні 
галстуки, о ?• звичайні буд
ні оминемо і їхню хатину, 
і їхній город--

Скажу й про інше, не 
менш важливе. Трапляє
ться й таке, що запро
шуємо на свята, на уро
чисті лінійки щоразу од
них і тих же. Забуваючи, 
що всі вони — бабусі й 
дідусі — у свій час (хто

.......
ло, лише портрети, фото 
графі! воїнів Радянської 
Армії, що у 1941—’1 '4 
роках захищали Вітчизну-

Бійців революції, Жовт
ня живих уже /лайже не 
має. Та с їхні рідні, в но
го зберігаються фотогра
фії. Треба у школах зро 
бити стенди учасників 
громадянської війни, сво
їх земляків, які громили 
колчаківців і денікінців 
петлюрівців і австро- 
німецьких окупантів, штур

свою», писав^^
>с>с^^В

ж, дорогі друэтг 
щоб ко-

М. Кіровоград.

тЛ) СЛАВШІ

Си) ...на схилі віку Рос- 
сіні з більшим захоплен
ням готував страви, ніж 
займався музикою. Своїх 
приятелів він охочіше 
приймав на кухні.

Коли якось один з них 
довго захоплювався пре
красним «Севільським ци
рульником». композитор 
вигукнув:'

— Що там «Цирульник»! 
Почекай, покуштуєш паш
тет, тоді взнаєш, який я 
геній.

Дй ...знаменитий учений 
Микола Жуковський був 
дуже забутькуватою люди
ною. Одного разу він, 
проговоривши молоддю 
цілий вечір у власній ві
тальні, раптом підвівся і. 
шукаючи свого капелюха, 
почав прощатися:

— Все-таки засидівся я 
у вас. Пора додому.

-Вольтера запитали:
— Чи є щось у світі, па

не Вольтер, на що не бу
ла б скерована ваша не
щадна і всепроникливя 
іронія?

Підлесник гадав, що він 
ставить славетному філо
софові чисто риторичне 
запитання, на яке відпо
вісти не можна та й не 
потрібно. Але Вольтер 
відповів:

— Звичайно, є. Моя 
власна персона ніколи не 
була і не буде мішенню 
моєї іронії.

® ...до знаменитого

французького маляра Ре
нуара прийшов фінансист 
і, представивши сина, по
просив великого художни
ка оцінити картину свого 
йащадка.

— Раджу вашому синові 
стати літератором, — ска
зав Ренуар, подивившись 
витвір юнака.

— Чому ж літератором, 
маестро? Адже мій- син хо
че стати маляром.

— Тому, що псувати 
папір набагато дешевше, 
ніж псувати полотно.

...філософ Сенека, 
вихователь римського ім
ператора Нерона, мав 
мужність сказати своєму 
колишньому учневі:

— Скільки б ти не вби
вав людей. ТІЇ ніколи не 
усунеш свого наступника!

® ...Енріко Карузо ро
бив турне по Америці. В 
дорозі його машина зупи
нилася. Поки шофер усу
вав неполадки, Карузо зз- 
йшов на найближчу фер
му, де був сердечно прий
нятий всією родиною. На 
прощання фермер спитав, 
з ким же він мав честь 
зустрітися.

— Я — Карузо, — від
повів тенор.

— Боже мій! Як див
но! — вигукнув здивова
ний фермер. — Ніколи не 
думав, що я зможу зустрі
тися з сами! Уяви собі,— 
звернувся він до дружи
ни. — перед нами вели
кий мандрівник. Той, про 
кого ми стільки читали: 
Робінзон Карузо! робінзон 
Карузо!

Світлана ГАВРИШ — одна з кращих учениць десятирічки № 5 обласного центру. А ще мріє сьогодні 
про майбутню свою вчительську професію. А ще добре водить автомобіль, на уроках виробничого навчання. 
А ще... Ще можна назвати багато достоїнств, які має Світлана. Таким і повинен бути комсорг.

Фото в. ГРИБА.

З приводу цього мечі 
хочеться поділитися і сво
їм досвідом, досвідом то
варишів, зауваженнями й 
побажаннями. На- живих 
конкретних прикладах.

Учасників Великого
Жовтня в селі пишалось 
небагато. Час узяв своє. 
На одній із вулиць жив 
учасник громадянської 
війни, боєць Кінної Армії 
С. М. Будьонного Іван Пи
липович Стець. Згодом — 
організатор комнезаму, 
колгоспів, учасник Вели
кої Вітчизняної війни.

Недалеко жив і Мак
сим Петрович Гаврильчен- 
ко... Його, партизанського 
розвідника, схопили дені- 
кінці. Р.озстрілювали піз
ньої осені, кинули у не
глибоку яму, закрили 
мерзлим груддям. Зране
ний, він вибрався нагору.. 
Вижив... Щоб продовжити 
життя, боротьбу...

Жива історія села. Чи 
можна нам, учителям, у 
виховній роботі з піоне
рами й комсомольцями 
оминати їх? Такі люди є у 
кожному селі й місті Кі- 
ровоградщини. Ми знає
мо, пам’ятаємо їх, у свій

більше, хто менше) роби
ли велику спільнмА^раву. 
Пошануймо туї^^лаву 
кожного з них...

Цікавий і дуже потріб
ний почин зробила ком
сомолка, старша піонер- 
вожата Панчівської се
редньої школи Наталка 
Флоринська. Разом з 
піонерами взяла на облік 
всіх ветеранів, учасників 
громадянської, Вітчизня
ної, ветеранів праці. Піо
нери дружать з ними, 
знають, хто з них що по
требує, яка потрібна кож
ному допомога... Чи не 
вартий цей почин наслі
дування?..

2.—
Михайлові Онисимови- 

чу Гросулу у цьому році 
виповнилось 90 літ. Слав
на біографія у цієї люди
ни. Ще в громадянську 
вступив він до лав Черво
ної гвардії, а згодом Чер
воної Армії у далекій Уфі. 
Після перемоги Жовтня 
їх, українців, зібрали в 
полковому комітеті і ска
зали: одержуйте доку
менти і можете їхати на 
Україну, на свою батьків
щину... А навколо вже 
піднімали голови вороги 
молодої Радянської вла
ди. Михайло і його това
риші обрали інший шлях. 
Лишились, щоб разом з 
братами-росіянами, бій
цями Червоної Армії бо
ронити владу Рад... А 
потім після закінчення 
громадянської — у вир 
боротьби за нове життя 
дорогою Леніна. Став

мували Перекоп. Поспі
шаймо з цим, бо час йде, 
летить, бувать що нащад
ки виїжджало, полиша
ють село, губляться, а з 
ними зникають і ці доро
гі фотографії.

А заодно зробімо ще 
одну добру справу. За
пишімо з уст рідних, зна
йомих, їхніх друзів опові
дання, розповіді про кож
ного учасника Жовтня, 
Вітчизняної, про їхні 
немеркнучі подвиги. За
пишімо ці історії у спе
ціальні альбоми, зошити, 
які були б у піонерських, 
комсомольських кімна
тах. Ми ж не безрідні,:МИ 
не безбатченки, хай діти 
бачать це і шанують. тую 
добрую славу-..

З —
У селі Канежі голова 

виконкому сільської Ради 
Ніна Кирилівна Миколаєн- 
ко зберігає цікавий аль
бом. У ньому фотографії 
молодих каніжан-воїнів, 
що тепер служать у Ра
дянській Армії... Добре, 
що такий альбом є в сіль
раді...

Але чому й не в школі? 
Адже ті молоді воїни — 
теж її вихованці, її гор
дість. Отам, де стенди з 
портретами учасників гро
мадянської й Вітчизняної, 
повинні бути й стенди з 
фотографіями молодих 
воїнів. Адже вони — спад
коємці слави славних ді
дів, батьків.

Микола СТОЯН.
є. Панчеве, 
Новомиргородський 
район.НА ВЕЛИКІЙ ПЕРЕРВІ

МАЛЕНЬКІ СЕКРЕТИ
У червневому випуску «Вітрил» з ініціативи стар

шокласниць було відкрито цю нову рубрику. «Що 
таке колобок?» — так називався лист нашої читачки, 
де вона поділилася бабусиним рецептом і. разом з 
тпм, поцікавилася, можливо хтось по-іншому випікає 
колобка.

Ось іще один цікавий рецепт. На жаль, його ав
торка із села Ново-Вікторовки Добровеличківського 
району не назвала свого прізвища, а лише підписа
лась: «К. В.».

Я РОБЛЮ ТАК:
замішую 'звичайне тісто, розкатую його коржем • 
кладу начинку. Потім обережно скручую в рулет, 
роблю з нього «рогалика» і, розплескавши, кладу на 
змазану олією жаровню. Випікаю до готовності.

Начинка: сир змішується (за смаком)' із цукром, 
ізюмом і ваніллю. Можна робити начинку із горіхів 
а влітку з ягід, яблук.

КОНСУЛЬТПУНКТ 
«ВІТРИ л»

Друзі! Цього разу до консультпункту «Вітрил» 

надійшло не так багато листів. Гадаємо, це пояс

нюється тим. що навчальний рік ще тільки почав

ся. Однак наш консультпункт працював постійно.

Відповідаємо на ваші 
нові запитання. Ще раз 
попереджаємо, що у кон- 
сультпункті мп вказуємо 
лише адреси навчальних 
закладів, куди вам слід 
звертатися з усіх питань 
відносно правил вступу.

В. Коваленко з Голо

ван івського району ба
жає після закінчення 
СПТУ вступити на істо
ричний факультет. Це 
не важко зробити. Такий 
факультет є у Кірово
градському педагогічно
му інституті. Будь ласка, 
звертайся за всіма довід-

нами туди. Адреса педаго
гічного інституту: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Шев
ченка, 1, педагогічний ін
ститут.

Учні 10 класу середньої 
школи міста Світловод- 
ська запитують, - які екза
мени слід складати всту
паючим до середніх спе
ціальних навчальних за
кладів, адреси яких нази
вають. Ралимо звернутися 
за цими адресами, де вам 
нададуть конкретні відпо
віді, надішлють правила 
прийому.

С. Корсунська з міста 
Олександрії хоче працю
вати в сфері обслугову
вання. В такому випадку 
вступай до Донецького 
технікуму громадського

харчування, де набудеш 
кв ал іфік ації • організатора 
обслуговування на під
приємствах громадського 
харчування. Адреса тех
нікуму: 340048, м. До- 
нецьк-48, вул. Універси
тетська, 10. Такий техні
кум є в Одесі. Його адре
са: 270011, м. Одеса-11, 
вул. Чичеріна. 83. До тех
нікуму приймають осіб, 
які закінчили середню 
школу. Кадри для сфери 
обслуговування готує 
СПТУ № 5, що знаходить
ся у Кіровограді за адре
сою: 316050, вул. Гоголя, 
125. Вступити сюди мож
на і після 8 класу. За до
відками звертайтеся по 
телефону 9-29-66.

Отже, чекаємо ваших 
нових запитань.

ФРАЗИ
О Впав духом, але не 

вдарився.
0 Попросіть ввічливо— 

відмовлять культурно.
О Молодий спеціаліст: 

«Добре, посилайте мене в 
селище, тільки в Олімпій
ське!».

О Азбука поведінки дає

ться важче, ніж таблиця 
множення.

0 Вундеркінди прихо
дять та йдуть геть, а вчи
телі залишаються.

0 Щоб жити на широ
ку ногу, був з багатьма на 
короткій нозі.

Е. КУЛІН.

ЛАКОНІЗМИ
0 Нарешті він докопав

ся до істини і зарив її ще 
глибше.

О Від того, що обли
ваєш брудом когось, сам 
чистішим не станеш.

0 Подеколи крик моди 
глушить голос розуму.

• Абітурієнт на вступ
них екзаменах говорив, як 
по списаному.

® Підмочену репутацію 
важко висушити навіть на 
місці під сонцем.

Борис СЛЮСАР.
м. Світловодськ.

НІЧИЯ
— Ми з Оленкою зма

гаємось: хто кращу оцінку 
принесе, — повідомив ді
дові онук.

— Ну, і хто ж виграв?— 
запитав дідусь.

— А сьогодні в нас ні
чия — 2:2.

АНАНАС
Вчитель ботаніки запи

тує учня:
— Скажи мені. Віденко, 

що таке ананас?
Учень подумав, поду

мав:
— Ананас — це... Бать

ко вчора зарплату одер
жав і... пропив. А на нас 
махнув рукою.

Анатолій ВИСОЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.



V

4 стор. «Молодий комунар»

ня.

А ЦТ (І програма)
7.00 — <90 хвилин». 8.35 — 

До 70-річчя Великого Жовт-
Документальннй теле

фільм «Революція продов
жується». ФІЛЬМ 1 — «110' 
во'рот». Фільм 2 — «Дорож
че від золота». Під час пе
рерви - Скрипкові ДУЄ™ 
виконують Е. Грач та Є. Іра і. 
10 40 — Новини. 16.00 —
Новини 16.15 — Здрастуй, 
музико- 16.45 - Твоя ле
нінська бібліотека. В. 1. Ле
нін Промови, присвячені 
річницям Великої Жовтне
вої революції. 17 ЗО — но
вини. 17.45 - -Ми хочемо 
сьогодні...». ІІГО проблеми 
будівництва Всесоюзного 
пїонерськ )ГО табору «АР 
тек». 17.55 — наш сад 13-о 
— Мультфільм. 18.45 —
Сьогодні у світк 19.00 —
Чемпіонат світу з^щахів. 
19.05 -- До 70-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. «Радянська Ук
раїна». Програма телебачен
ня Української РСР. 21.00— 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — ДО
70-річчя Великого Жовтня. 
До: <у м є нтал ьний тел ефгл ьм 
«Революція Продовжується». 
Фільм 2 — «Дорожче від зо
лота». 22.45 - С_-------' "
світі. 23.00 — Пе ви

нія. 10.55 — «На шляху пе
ребудови». Стартує «Таврія».
11.40 — Шкільний екран. 
4 клас. Музика. «Картини 
природи в музиці». 12.10 — 
Народні таланти. Виступає 
хор «Тясмин» Олександрів- 
ського районного буднику 
культури. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 12.40 — Художній фільм 
«Шофер 
2 серії. 
Новини.
16.40 —
17.00 - .
ми і пошуки.

А УТ

Сьогодні у 
можете.

16.40 - 
_______ _ (Кірово
град на Республіканське те- 

•-■'з — Камер- 
Кіно-

16.30 — Новини. 
Срібний дзвіночок.

-- " ■■ с"....
лебачення). 17.00 - 
ний концерт. 17.20 
програма -Наш сучасник». 
18 00 — Актуальна камера. 
18.35 — Мультфільм «Про 
білу троянду, яка вміла 
червоніти». (Кіровоград). 
18.45 — Перебудова: резер
ви села. Спецвипуск «День за 
днем». (Кіровоград). 19.00— 
Слайдохвиликка. _ Кірово
град). 19.05 — .. 
Великої Жовтневої 
лі стичної революції, 
дянська Україна», 
ма телебачення 
ської РСР. 21.00 —

на один рейс». 1 та 
Під час. перерви — 

16.30 — Новини.
Срібний дзвіночок.
Агропром: пробле- 

Віляївський 
район. Одеської області. 
17.30 — Для школярів. «Ва
ріант». 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Літературні зустрічі. Теат
ральне свято на хуторі «На
дія». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Майстри гумору. А. Литви
нов. Монологи. 20.35 — Ве
чірня гімнастика. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Худож
ній телефільм «Життя та 
безсмертя Сергія Лазо». 
2 серія. 22.55 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск.

пулярішй фільм. 8.35, 9.35 — 
Суспільствознавство. 10 клас. 
9.05. 12.05 — Німецька мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
Астрономія. 10.35, 11.35 — 
Історія. 9 клас. Ленінська 
«Искра». 11.05 — Шахова 
школа. 12.35 — Фільм <У 
стріляючій глушині». 14.00
— Теніс. Міжнародний тур
нір. 14.45 — Новини. 17.50
— Новини. 18.00 — Бокс 
Кубок світу. 1/4 фіналу. 19.00
— Музичний кіоск. 19.30 — 
«Винайдено в СРСР». Пере
дача 1. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Із скарбниці сві
тової музичної культури. 
М. Равель. Тріо для форте
піано, скрипки і віолончелі. 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50— 
Звучать перехтські ріжки. 
22.00 — Футбол. Відбірко- 
вин матч олімпійського тур
ніру. Збірна Швейцарії ' — 
збірна СРСР. 23.45' — Но
вини.

жуєтВся». Фільм З 
бір». Фільм 4 • 
дальність». Під 
ви — концерт 
сько-молодіжної 

• - І-ІОВШІИ. 16.00 
16.15 — Співає і 
лодість. 16.25 — 
сія до музею 
квартира В. І. 
Кремлі». 16.55 
міста. 17.25 — Новини. 17.30 
— До Дня народження ком
сомолу. Документальний те
лефільм «Довір'я». 18.45 — • 
Сьогодні у світі. 19.00 
Чемпіонат світу з шахів. 
111.05 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 19.20 — Новини. 
19.25 — До Дня народжен
ня комсомолу. Фільм -Вони 
були першими». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — До
70-річчя Великого Жовтня. 
Документальний телефільм 
<Революція продовжується». 
Фільм 4 — «Відповідаль
ність». 22.45 — До Дня на
родження комсомолу. Кон
церт «Твої пісні, комсомо
ле». 23.35 — «Зліт молодих». 
Репортаж із відкриття Все
союзного зльоту комсомоль
ців і молоді, присвяченого 
70-річчю Жовтня. 23.50 — 
Сьогодні у світі.

«Ви-
«Відпові- 

час перср- 
номсомоль- 
піспі. 10.40 
— Новини, 
танцює мо- 

Телеекскур- 
«Кабінет 1

Леніна в 
— Музика

д УТ

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.1о— 

«Перебудова», Науково-по-

27 жовтня І987 рому
математична школа. Фізич
ні основи телебачення. Пе
редача 1. 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.45— 
«Північний талісман». (Кі- 
1 < еоград). ld.,'5 - Осінні 
етюди. Слайдохвилішка. (Кі
ровоград)-. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — «Кіно 
без гри». Молоді кінодоку
менталісти. 20.35 — Вечір
ня гімнастика. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00
• Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Теле- 
пр’есклуб «Зворотний зв'я- 
зок». Екран молодих. Проб
леми міського молодіжного 
центру. (Кіровоград). 23.20 

Актуальна камера. Ве
чірній випуск.

11,35 — Історія. 7 клас. 
11.05 — Наш сад. 12,35 — 
Фільм «Десь плаче іволга». 
14.05 — 'Гепіс. Міжнарод
ний турнір. 14.50 - Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15>< 
Бокс. Кубок світу. Г” ' ' 
19.30 — Винайдено 
Передача 2. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Докумен
тальний фільм. 20.25 — Рек
лама. 20.30 — Велоспорт. 
Міжнародні змагання. 21.00 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Хокей. 
Товариська зустріч. Збірна 
ЧССР — збірна СРСР. 23.35 
— Новини. 23.40 — Теніс. 
Міжнародний турнір

Півфін^йЙ-
• в срсрГ

А ЦТ (І програма)
7.00 — <90 хвилин'> 

До 70-річчя Великого 
ня. Документальний 
фільм •■Революція

8.35-
Жовт- 
теле- 

продов-

10.00 — Новини. 10.15. — 
До 70-річчя Великого Жовт
ня. «На хвилі дружби». 
Концерт майстрів мистецтв 
І художніх колективів Лат
вії. 10.50 — Художній теле
фільм «Життя та безсмертя 
Сергія Лазо». 1 і 2 серії. 
12.55 — «Казка про Ярему, 
Данила та нечисту силу». 
Опера для дітей. 13.25 —
Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — Сьогодні День 
роджений комсомолу, 
ран молодих. 17.50 — 
ки бандури. Концерт.
— Республіканська

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

Документальний фільм. 8.35. 
9.35 —■ Природознавство. 4 
клас 8.55 — «Теоретики». 
Науково-популярний фільм. 
9.05. 13.30 — Іспанська мо
ва. 9.55 — Науково-популяр
ний фільм. 10.35, 11.35 —
Біологія. 7 клас. 11.05 — Ро
сійське мистецтво. Різьблен
ня 1 розпис по дереву. 
12.05 — Фільм «Корпус ге
нерала Шубникова». 14.00 — 
Програма Киргизького те
лебачення. 14.45 -- Новини. 
18.00 — Новини. 18.10 —
Ритмічна гімнастика. 18.40 
— Документальний фільм. 
19.00 — Сільська година. 
20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Теніс. Міжнародний 
турнір. 21.00 — «Час». 21.40

- Прожектор перебудови. 
21.50 — Бокс. Кубок світу. 
Півфінал. 23.05 — Новини. 
23.10 — Велоспорт. Міжна
родні змагання.

А ЦТ (І програма)

на-
Ек-

Зсу-
17.55 

фізшсо-

7.00 — <90 хвилин». 8.35 
— Концерт. 9.00 — Чого і 
чому. 9.30 -- 11 Всесоюзний 
фестиваль народної твор
чості. Позивні фестивалю. 
10.00 — «Наш дім». Теле
журнал. 10.40 — Докумен
тальний телефільм. 11.00—: 
Батьківський день — субо
та. 12.30 — Хвилини поезії. 
12.35 — «Алжір сьогодні». 
Кіноиарис-. 12.50 — Міжна
родний фестиваль телепро; 
грам народної творчості 
«Веселка». «У хороводі бу
ли ми». (СРСР). 13.20 —
«Твоих оград узор чугун
ный». 13.30 — Для всіх 
для кожного. 14.00 — - Спії 
дружність». Тележурнал. 
14.30 — Новини. 14.40 --
До ювілею Великого Жовт
ня. «Історії немеркнучі ряд
ки». Фільм «Зворотний зв'я
зок». 16.30 
неймовірне. 17.30 
(більм. 17.50 
дих». 12.35

До 70-річчя 
соціа- 

«Ра- 
Програ- 
Україп- 

..... ............. .  ........ - «Час». 
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Художній те
лефільм «Життя та безсмер
тя Сергія Лазо». 1 серія. 
22.55 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.

Інформує Укоопторгреклама
СЯЙВО «СЛАВУТИЧА»

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

Документальний • телефільм. 
8.35. 9.35 — Музика. 6 клас. 
9.05. 11.55 — Французька
мова. 10.05 — Учням СПТУ. 
Загальна біологія. 10.35, 
11.35 — Природознавство.
З клас. 10.55 — «Увага:
л Циклон». ІІауково-популяр- 
ний фільм. 11.05 — Росій
ська мова. 12.25 — Радян
ське образотворче мистец
тво. Кукринікси. Передача 1 
і 2 13.25 — Екран — учите
лю. Історія. 8 клас. 13.55 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18 15 — «Співдоужність».
Тележурнал. 18.45 — Рит
мічна гімнастика. 19.15 —
« До шістнадцяти і стар
ші». 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Теніс. Міжнаоод- 
ннй турпіо. 21.00 — - Час- 
21.40 — Пвожектоп перебг 
довгі. 21.50 — Фільм 'У 
стріляючій глушині ■ 23 15
— Новини

:♦ ♦ ♦ «■

Славутичем — ша
нобливо йменували наші предки мо
гутній Дніпро. Ця символічна назва 
зв'язана з стародавньою культурою 
й історією нашого міста. Таку ж по
етичну назву носять і телевізори Ки
ївського радіозаводу.

Сином слави

Пропонуємо вашій ува- 
наймолодшого пред- 

кольоро- 
«Славу-

надійний
Приймає

зменшує вплив перешкод.
Застосування сучасних 

напівпровідниково • інте
гральних схем та уніфі
кованих модулів забезпе
чує чіткість і природність 
кольорового зображення.

Висока чутливість «Сла- § 
вутича-Ц-208» дає змогу ? 
приймати програми на х 
значній відстані від теле- З 
центру. ♦

У пізню годину звуко-1 
ве супроводження можна $ 
прослуховувати через го- * 
ловні телефони. Мелодії,? 
які вам сподобалися, І 
можна записати па матні-1 
тофоп, для підключення * 
якого є спеціальні гнізда. •>

Телевізор має сучасне | 
зовнішнє оформлення і| 
вдало доповнить інтер’єр | 
вашого житла.

.«Славутпч-Ц-208»
достатньо великий екран 
(61 см по діагоналі), не
високу споживну потуж
ність (145 Вт).

програма)
___ «90 хвилин». 8.35 — 

Документальний телефільм. 
9.50 — Мультфільм. 10.00 — 
До 70-річчя Великого Жовт
ня. Документальний теле
фільм «Революція продов
жуються» Фільм 4 — 'Від
повідальність». 10.55 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.15 

Фільм «Сільська вчитель
ка». 17.55 — Новини. 13.00— 
ТІ. Гайдн. Тріо соль мажор. 
18.15'— Питання теорії. Про 
перебудову в мережі полі
тичної і економічної освіти. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 «Зліт молодих». Ре
портаж із Всесоюзного зльо
ту комсомольців і_ молоді, 
присвяченого
Жовтня. 19.15 — .Кіноафіша. 
20.00 — До 70-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. Радянська Ро
сія. Документальний теле
фільм «Твої. Росіє, кроки». 
21.00 — «Час». 21 Ю — Про
жектом перебудови. 21.50 — 
Концерт майстрів мистецтв 
і творчої молоді РРФСР V 
Центра -іьпому концертному 
залі. 23.50 — Сьогодні V 
світі. 00.05 — Чемпіонат сві
ту .ч шахів

L цт (І
7.00 — •

і молоді,
70-річчю

має

А ЦТ (І програма)

ЗІ 
ставпнка родини 
внх телевізорів 
тпч-Ц-208»,

Він простий і 
в експлуатації,
передачі кольорового і 
чорно-білого зображен
ня з високою якістю від
творення дрібних деталей. 
Автоматичне регулюван
ня спрощує настройку і

л
Придбати кольоровий телевізор« 

«Славутич-Ц-208» можна у магази-| 
нах «Техніка» та універмагах спожив-1 
чої кооперації

8.35—
Жовт- 
теле- 

продов- 
— '-До

7.00 — «90 хвилин».
До 70-річчя Великого 
ия Документальинн 
фільм «Революція 
жується». Фільм 2 
рожче від золота». Фільм З—
- Вибір». Під час перерви — 
Грає С. Орєхов (гітара) 
10.40 — Новини. 16.00 —Но
вини. 16.15 — Доігументаль- 
ний фільм. 16.45 — «...До 
шістнадцяти і старші». 17.30
— Новини. 17.35 — Є. Стан
ковим. Камерна симфонія 
№ 3. 17.55 — До 70-річчя 
Великого Жовтня. Докумен
тальний Телефільм «Ленін
град». «Аврора». «Ленін
градці». 18.45 — Сьогодні у 
«віті. 19.00 — Футбол. Від- 
бірковий матч чемпіонату 
Європи. Збірна СРСР — 
збірна Ісландії. Під час пе- 
перви — 19.45 — Новини 
20.45 — Народні мелодії. 
21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50

До 70-річчя Великого 
Жовтня. Документальний те
лефільм «Революція про
довжується». Фільм 3 —
«Вибір» 22.40 — Сьогодні у 
світі. 22.55 — «Молодий те- 
,-ітр-87». Всесоюзний фести- 
ва гь театральних студій. 
23.55 — Чемпіонат світу 
шахів.
д УТ

10.00 — Новини. 10.15
П. 1

©

IJ.UO — ПОВШІИ. 1U.1O — ?
Брамс. Четверта симфо-

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

На украинском языке.

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

БК 01841. Індекс 61103.

Очевидне —
Ммльт- 

«З.ііт моло
дих'». 18.05 — Музичний
Фільм «Я дарую вам пісню -. 
18.35 — Новини. 18.40 ■.
чФВльм-вистава Московські 
го Художнього тсатрЗ 
ім. М. Горького. «Так пере
можемо». Автор М. Шатров. 
Під час перерви — 19.45 — 
Чемпіонат світу з шахів. 
21.00 — «Час». 21.40 —Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Супутник телеглядача. 22 20 
— У суботу ввечері. «Ан
шлаг. Аншлаг». 23.40 -Бас
кетбольний огляд. 00.25 — 
Новини.
Д УТ

10.00 — Новини. 10.10 -
Ритмічна гімнастика. 10.40 
— До 70-річчя Великого 
Жовтня. «На хвилі дружби». 
Концерт. 11.40 — Художній 
телефільм «Життя та 
смертя Сергія Лазо». 
рія. 12.45 — Доброго

А УТ
10.00 -- Новини. 10.15 • 

Виробнича гімнастика. 10.25
- Ліричні мініатюри. 10.35 

Шкільний екран. 7 клас.
«Майкове;.шй і уірзаїна». 
11.05 «Дивосвіт-' Предко
вічні Річки Киева 11.35 — 
До 70-річчя Великого Жовт
ня. «На хвилі дружби». Кон
церт майстрів мистецтв і 
хутожніх колективів Азер
байджану. 12.35 — Худож
ній телефільм «Життя та 
безсмертя Сергія Лазо». 2 
серія. 13-Ю — Новини.
13.45 — Молодіжна студія 
«Гарт». 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок 
17.00 — Звучить старовин
ний російський романс. 
17.15 — «Комуністи 80-х». 
Звіти і ьШїори в партійних 
організаціях. 17.45 — «Тве
резість — норма життя». 
(Кіровоград). 18.15 — «День 
зі днем». (Кіровоград). 18.30
— Співає народний юптист 
ВРСР Я. Євдокимов. 19 00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
«Темп». Телерадіопереклик 
з проблем науково-технічно
го прогресу. 20.35 — Вечір
ня гімнастика. 20.45 — ІІа 
п.обрапіч. діти! 21.00 —«Час».
21.40 -- Ппожектор перебу
дови. 21.50 — Художній те
лефільм «Життя та безсмер
тя Сергія Лазо». З серія. 
22 “5 — Аі-.туа.’і'ьа камера. 
Вечірній випуск. 23.25 —
Відповіді на запитання гля
дачів «Суботніх зустрічей»

без-
3 се

нам 
здоров'я. Відповіді на листи 
телеглядачів. 13.15 — Но
вини. 14.00 — Кіноекран
ДА1. Погода (експрсс-іпфор- 
мація). 14.05 — Перлини 
іні народної. 14.25 — 
міка плюс наука. 1-1.45 —
-. Адреси друзів». • Дружба 
київських і молдавських 
школярів. 15.45 — Сатирич
ний об'єктив. 16.15 — Бути 
здоровим і мудрим (експрес 
інформація). 16.20 — Естрад
на панорама. 17.00 - Су
ботні зустрічі. Сім'я велика 
чи мала? 18.30 — Музичний 
фільм 'Старовинні мініатю
ри». 18.45 — «Скарби му
зеїв України». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
• Сонячні кларнети». 20.45 — 
11а добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Музич
ний фільм «Граємо джаз». 
22.10 — Новини кіноекрана. 
23.25 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск

А ЦТ (II програма)

Т"

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

Документальний фільм 8.35, 
9.35 — «Світ, що нас ото
чує». 2 клас. 8.55 — «Хлоп
чики, швидкість і мрія». 
Науково-популярний фільм. 
9.05, 12.05 Аиглііісьі,-а мо
ва. 9.55 — «Цей маленький 
великий світ». Науково по
пулярний фільм. 10.05 —
Учням СИТУ. Історія. 10.35

3.00 —- Гімнастика. 8.10 - 
«Східний Сибір». Кіножур
нал. 8.30 — Ритмічна сім 
ластика. 9.00 — ранкова
пошта 9.30 —- Світова ху- 

’ дожия культура Російське 
мистецтво кінця XIX століт
тя. 10.05 — Фільм 'Готель 
• Біля загиблого альпініста». 
11.25 — Документальний те
лефільм. 12.30 Докумеи 

'тальник фільм «Розпові.іЗЖ 
історії радянської ітауь.яг 
Фільм 5. «Атомники». 13-40
— «Музичний портрет».
11.05 — Документальний те
лефільм. 15.00 — Мульт
фільми. 15.30 — «До і після 
півночі». 17.00 — Футбол. 
Чемпіонат СРСР. «Арарат» — 
«Спартак». Під час перерви
— 17.45 — Теніс: міжнарод
ний турнір. 18.45 — Здо
ров'я. 19.30 — Футбол.
Чемпіонат СРСР. «Жальгі- 
ріс» — «Динамо» (Москва). 
2-й тайм. 20.15 — Вечірня 
казка. 20.30 — Теніс. Між
народний турнір. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«Кращі роки». 23.00 — Но
вини.
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