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КМК: СЛОВО І ДІЛО

ДВА З П'ЯТИ
комсомольсько -молодіжний
колективів у тваринництві
за підсумками минулого ро«
ку переступили тритисячний
рубіж по надоях молока.
Так, КМК молочнотоварної
ферми № 4 колгоспу мені
Будьонного при зобов’язан
ні 2800 надоїли від кожної
корови по 3281
кілограму
молока/ Це безперечний ус
піх покцтнлівських молодих
тваринників.
Найкращих
результатів на фермі доби
ваються Любов Ліщиновська, Наталя Гудзенко, Лю
бов Купець, Поліна Гаврилюк.
3131 кілограм молока —
таке досягнення другого в
районі КМК. доярок. Більш
як по півтисяЧі кілограмів
проти запланованого надо
їли дівчата від кожної ко
рови у минулому році. Це
КМК .молочнотоварно? фер
ми № 1 колгоспу «Червона
комуна», очолюваний М. С.
Шубою.
Наш мор.
Новоархангельський
район.

У суботу, 28 січня, у при»
міщеній ДЮСШ облспорткомітету відбувся зліт-вогник передових доярок об
ласті.
На знімках: перший
секретар Кіровоградського
обкому Компартії України
М. Г. САМІЛИК вручає
дояркам - шеститисячницям
М. А. МОНАШІ, Г. Т.
САВЧЕНКО і Н. Ф. РОГО
ЖИ НІЙ пам’ятні медалі.
Праворуч — молода доярка
колгоспу імені Шевченка
Новгородківського району
Раїса ФАСТА; в центрі —
передова доярка племрадгоспу «Кіровоградський» Кі
ровоградського району Ган
на Лук’янівна ПАРУБЕЦЬ
зі своєю дочкою, теж дояр
кою, Ольгою ТАРАН.
Перед учасниками вогни
ку виступає дитячий ан
самбль «Ятранчик».
Фоторепортаж В. ГРИБА.

»
ЛЕНІНГРАД. (ТАРС). Золотими буквами вписаний у
літопис Великої Вітчизняної війни безсмертний подвиг
ленінградців. Дев’ятисотденна оборона Невської твер
дині — колиски Великого Жовтня, міста Леніна — це
безприкладна епопея мужності і стійкості, яка показала
всьому світові, на що здатна радянська людина, вихова
на Комуністичною партією.
27 січня в Ленінграді відбулось урочисте засідання
Ленінградських обласного і міського комітетів КПРС,
виконкомів обласної і міської Рад народних депутатів
спільно з представниками трудящих, воїнів Ленінград
ського гарнізону, присвячене 40-річчю повного звільнен
ня міста від ворожої блокади і врученню Ленінградській
області ордена Жовтневої Революції.
Тепло зустрінутий присутніми, з промовою виступив
член Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС Г. В. Романов. Від імені Центрального Комітету партії, Президії
Верховної Ради СРСР і Радянського уряду він гаряче
поздоровив ленінградців із знаменною датою.
Всім вам, сказав промовець, захисникам міста Леніна,
всім, хто жив і боровся в обложеному місті, хто відбу
довував його і сьогодні примножує його славу, шле
сердечний привіт і поздоровлення один з активних учас
ників Великої Вітчизняної війни, Генеральний секретар
Центрального Комітету партії, Голова Президії Верхов
ної Ради СРСР Юрій Володимирович Андропов.
Юрій Володимирович просив передати вам, що чудові
традиції пітерців-ленінградців, їх мужність у суворі во
єнні роки і самовіддана післявоєнна праця, сила духу і
патріотизм являють собою приклад безмежної відданос
ті ідеям Жовтня, заповітам Леніна, справі партії.
Промовець високо оцінив подвиг захисників Ленінгра
да, підкресливши, що перемога, здобута біля його стін,
мала величезне політичне, економічне і стратегічне зна-

ИГ МУЖНОСТІ
чення. Разом з усією країною, відзначив далі промовець,
ленінградці можуть по праву пишатися не тільки бойови
ми, а и трудовими подвигами. Він докладно спинився на
завданнях, які Комуністична партія, Радянська держава
ставлять перед ленінградцями по розвитку економіки,
науки і культури.
7
Г В. Романов оголосив Указ Президії Верховної Ради
нОм жТгН₽аГп°РР0ДЖЄННЯ Ленінградської області орде
нахпіп !
РЄВОЛЮЦ" 1 під шивалі оплески присутобласт7Р
ВИС°КУ НаГ°РОДУ БатьківЩини до прапора
п'бпІтГЛГ5 УЧЗСНИКІВ Ждання, всіх трудящих міста і
області перший секретар Ленінградського обкому КПРС

КомітртоГі
ВИСЛ°ВИВ ^Рячу вдячність Центральному
Комітетові парти, Президії Верховної Ради СРСР за ви
соку оцінку ратних і трудових справ ленінградців. Ми
±"д=лЬеТНІ Й ГОрдІ сердечним привітом і теп.
креслив промовець

ТОВариша Ю. В. Андропова, під-

нінградськоГ еконН' ТРУДОві к°лективи всіх галузей лепромовець, ще ра3МзаИявля?УКИ ’ Культури' підкрЄСЛИВ
мість примножити зусилля длТя ПР° СВ°Ю ТВЄРАУ РХ
нутих XXVI ч’їоплч У
ллл. для виконання завдань, висуКПРС.
А М парті1' иаступними Пленумами ЦК

даВіИйогоа?руді?нииСІДаННІ'- доблесні захисники ЛенінгравТлеХгР;:с;'міста-гер°в —і—провитримувала вся країна про' тєГ* У ”айУяжчий. чаС
Диціям, самовіддано борют^'» ЯК' В’РНІ геР°.|ЧНИМ ТР*'
нання завдань ЛАостаВлХ;Ьп:рХСЬОГОДНІ "

Довищ?в^бДуласьаурочистіцїп °МУ мемоРіальному кла'
до монумента матері-ВітчизниГ

°Н,Я поклвАення В,НК1В

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
комсомольсько-молодіжного колективу секції «Нитки
і гудзики» комплексу № 4 «Все для шиття і в’язання»
універсального торговельного об’єднання «Кіровоград»
(керівник Т. П. Долгова, групкомсорг Алевтина Ноговицина].

Включившись у соціаліс
тичне змагання за успішне
виконання планів 1984 ро
ку і одинадцятої п’ятиріч
ки в цілому, відповідаючи
конкретними
справами
на
рішення грудневого
(1983 р.)
Пленуму ЦК
КПРС, втілюючи
в життя
девіз «Мінімум затрат ча
су на покупку при високій
культурі обслуговування—
гарантуємо!», молоді про
давці зобов’язуються:
— план товарообороту
виконати до 29 грудня
1984 року, понад план
продати товарів на 5 ти
сяч карбованців;
— до дня виборів до
Верховної Ради СРСР вико
нати квартальний план то
варообороту
четвертого
року одинадцятої п’яти
річки;
— влаштувати 4 вистав| ки-продажі;

— забезпечити абсолют
не збереження товароматеріальних цінностей;
— у системі комсомоль
ської політосвіти постійно
підвищувати свій ідейнополітичний рівень;
— відпрацювати у під
шефному колгоспі 15 лю
дино-днів, заготовити тон
ну кормів для громадсько
го тваринництва;
— усім членам КМК бо
ротись за присвоєння ко
лективові звання «Колек
тив високої культури об
слуговування і зразкового
порядку».
Викликаємо на змагання
КМК секції «Шовкові тка
нини» (керівник — Н. М.
Єфименно).
Соціалістичні зобов’я
зання
обговорені і
прийняті на зборах
комсомольсько - мо
лодіжного колективу.
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■* «Молодий комунар»
МИ — ЗА МИР!

ЗА РОДИНУ 8 ОТВЕТЕ
До чего же солнце ярко светит!
В чистом небе — стая голубей...
Люди! Мы за Родину в ответе,
Потому что нет ее родней.
Мы работаем, смеемся, верим, дышим —
Для того ведь жизнь нам и дана.
Только почему так часто слышим
Это слово страшное — война?
Люди! Братья! Разве мы позволим,
Чтоб померк вдруг солнца яркий свет?!
Мы, земляне, люди доброй воли,
Говорим решительное: «Нет!»
Человек — он главный на планете,
Он вершит великие дела.
Он, за нашу Землю всю в ответе,
Не допустим, чтоб война была!
Т. БАЩЕНКО,
десятикласниця середньої школи № 14.
м. Кіровоград.

ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЯ

Дорогі друзі!
Аналізуючи анкети «Мо
лодого комунара» за ми
нулий рік, ми не раз зу
стрічали у них прохання
друкувати у «Вітрилах»
адреси ваших ровесників з
різних міст і республік Ра
дянського Союзу та соціа
лістичних країн. В одному

з наступних .випусків ми
подамо кілька таких ад
рес. А сьогодні хочемо по
відомити всім, хто бажає
Переписуватись,
адресу
Ірини Фоменко з Богда
нівни Знам’янського ра
йону.
317080,
Знам’япський
рггйон, с. Богданівна, вул.
Горького, буд. 125, кв. 10 .

Виповнюється сорок ро
ків з дня визволення від
німецько-фашистських
за
гарбників моєї рідної Оситняжки. Уже сорок років
живе наш народ мирно і
щасливо.
Он там, у лісі, де шум
лять дерева, є могила, а
над нею
короткий напис
«Невідомий». Так, ім’я йо
го невідоме, та подвиг сол
дата став безсмертним. У
центрі села високо підняв
ся в небо обеліск Слави.
Тут золотими літерами викарбувані імена моїх од
носельчан, що загинули на
тяжких дорогах війни. По
руч зі школою .в скорботі
схилив голову воїн, син матері-Вітчизни, . який став
пам’ятником всім тим, хто
віддав своє життя, захища
ючи рідну Оснтняжку від
ворога.
Визволителями мого се
ла були воїни 20-го Зве
нигородського
танкового
корпусу, з ветеранами яко
недавио
го й відбулася
зустріч у Москві Я щас
лива, що разом з моїми
подругами Оленою Черній
та Оленою Овчаренко змог
ли побувати на цій зустрі
чі, послухати людей, які.
боронили нашу землю від

31 січня 1984 року

У московських
ДРУЗІВ
німецько-фашистських окупантів.
У палаці культури московського заводу «Серп і
молот» відбувся вечір слави,
на якому виступив дирек
тор
цього підприємства,
голова ради ветеранів 20-го
Звенигородського
танко
вого корпусу Юрій Івано
вич Мазаєв. І він, і багато
інших ветеранів корпусу
згадували
тяжкі воєнні
роки,
своїх
товаришів,
яким не довелось почути са
лютів Великої Перемоги.
Багато цікавого,
пізна
вального змогли ми поба
чити у столиці нашої Бать
ківщини. Про героїчне ми
нуле Росії розповіла пано
рама «Бородинська битва»
— величний пам’ятник без
смертному подвигу народу
у Вітчизняній війні 1812 ро
ку. Побували у квартирімузеї в Кремлі, де працю
вав Володимир Ілліч Ленін,
відвідали музей Збройних
Сил СРСР. Надовго запам’ятається зустріч з льот-

чнком-космовавтом
СРСР
Г. Т. Береговим.
Привітно
зустріли нас
учні 417-ої московської се
редньої школи, над якою
шефствують ветерани 20-го
Звенигородського танково
го корпусу, Школярі показали нам музей Слави,
де зібрано багато експопатів про боновий шлях
цього танкового корпусу.
Серед експонатів і пожов
тіла фотографія, а під нею
напис: «Діти війни. Село
Оснтняжка». На пам’ять про
нашу зустріч ми передали
музею священну землю з
братських могил у нашому
селі й альбом з підписом:
«Ветеранів 20-го Звеннготанкового корродського
пусу сердечно вітає село
Оснтняжка».
Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто прнніс нам
щасливе сьогодення.
Т. КАРЕЛІНА,
учениця 10 класу Оситнягької середньої шко
ли.
Новомиргороддький
ра
йон.

Н»а

з-н-і м.к.у:

комсорг-9 «Б»;класу Кіровоградської десятирічки

N?. 5

Олена

ДОСЬЄ НА КОЖНОГО ШКОЛЯРА

ського району відбулася нівського району. Для них
зустріч
із
захисником при будинку культури По
Брестської фортеці, ко бузького нікелевого заво
лишнім в’язнем концтабо ду імені 60-річчя СРСР
ру Бухенвальд
Яковом діяв зимовий піонерський
Павловичем
Тадеушем. табір. Вісімдесят школярів
Про це нам повідомив наш відпочили та оздоровилися
громадський кореспондент в ньому. У програмі робо
ти табору цікаві новорічні
Р. М. ДАЙДАКУЛОВ.
«Цікаво пройшли зимові ранки, зустрічі з Дідом
канікули
у
школярів Морозом, вистави лялько
гуртка,
спортивні
емт Побузького Голова- вого

ПОШТОВА
СКРИНЬКА «ВІТРИЛ»

54

листи надійшло на адресу
«Вітрил» з початку нового
року.
Про що пишуть наші
автори:
У Ганнівці Кіровоград

змагання», — так лише за вастополі, Одесі. Це ряд
відуюча масовим секто ки з листа майстра ви
ром будинку культури під робничого навчання Олек
сандрійського професійноприємства Ю. С. ТУРПАК.
«Під час зимових кані технічного училища № 1
кул старшокласники бага І. Я. СТАШЕНКА.
«Вітрила» щиро вдячні
тьох шкіл області здійсни
ли захоплюючу мандрівку усім кореспондентам, кот
по Чорному морю на теп лі постійно листуються з
лоході
«Адмірал
Нахі- ними.
Чекаємо
нових ваших
мов». Хлопці і дівчата по
бували в Сочі, Батумі, Се повідомлень, друзі!

ЛИСТ У НОМЕР

Пити—
це
сучасно?
Дорогі старшокласники,

I

Система трудового вихо
вання у нашій школі пе
редбачає залучення всіх
учнів 1—10 класів у дона
слідництво в теплиці,
шкільному навчально-дос
лідному полі учнівської
бригади.
Мені здається, писав дві
чі Герой Соціалістичної
Праці, лауреат Ленінської
премії, иочесниіЦ академік
ВАС.І НІЛ Тер< Лій Семе
нович Мальцсв, що широ_ наке дослідництво — цс
TtUulUÜ lit лик Іі<>

яких вони дізнаються про
природні явища, набува
ють потрібного трудового
уміння й навиків.
Тематикою дослідів пе
редбачено вивчення і вико
ристання в практиці місце
вих колгоспів найкращих
для даної місцевості сор
тів сільськогосподарських
культур, зокрема пшениці,

професій у нашій школі
поставлено на міцну на
укову основу із залучен
ням учнів у раціоналіза
торську роботу і творчість.
Більшість дослідів члени
учнівської бригади прово
дять за завданнями науко
вих установ. Школярі під
тримують творчі і ділові
зв’язки з науково-дослід-

------------------------- УРОК ПРАЦІ----------------------------1
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Данію
Члени 1
Даішо закінчилось трудове
трудове літо 1987
І98< року.
і
.
_«
—■............ ж_.-------- Нопонразі.кої

минулий рік

З любов’ю до землі
Бажання школярів тру
дитись у сільськогосподар
ському виробництві і ово
лодівати сучасними про
фесіями, поширеними у
рослинництві, багато в чо
му залежить ВІД розвитку в
хлопці» і дівчат творчих
здібностей у процесі дос-

Ці дослі^Июзкривають
всю багатогалузеву, комп
лексну діяльність учнів
ської бригади. їх резуль

тати, як правило, впровад
жуються в сільськогоспо
вони
заробили
20
тисяч
карбованців.
Хлопці
й
дівчаІ — —ч
‘
дарське іш—рбництво. З
особливим ^Віхом вико
ристовую гьс^в місцевих
юсподарствах ті досліди,
результати яких найбільш
прийнятні по нескладній
та допомагали колгоспникам на току, в садово-город- І агротехніці, технології ви
робництва, і дають значну
ній бригаді, на птахофермі. Не припинялась і дослідкористь господарству.
цицька робота, бо у цій школі такій роботі приділяє
ться особлива увага. Про її результати. проблемі!
Про підсумки своєї ро
розповідає директор школи Федір Васильович ІОМ \боти члени бригади пові
домляють ученим, за зав
ЗЕНКО.
даннями яких ці досліди
___ ДОСВІД
проводились. З їх відпові
n-r/wf.* л«,/..,«, ним інститутом захисту дей дізнакнься про пра-

ним любові до землі» хлі згадують із задоволенням, ще б пак, власними силами
боробської
зириисіжиі праці.
Іірцці.

сільськогосподарським ін
ститутом і з науково-дос
лідним інститутом фізіоло
гії рослин Академії наук
УРСР. За їх рекомендація
ми, а часто і під безпосе
реднім
керівництвом, у
бригаді виконується біль
шість дослідів. За 28 років
існування учнівської ви
робничої таких дослідів
проведено близько двох
сот.

результати дев ятьох ус
пішно використовуються у
колгоспному виробництві.
Дослідницька робота в
учнівській бригаді вчить
працювати і жити в колек
тиві, утверджує основну
соціальну позицію — кому
ністичне ставлення до пра
ці. Школярі переконуються
в тому, що глибокі знання
потрібні у виробничій ді
яльності, що міцний союз
праці і науки, думки, тва|,.л4
чнх иошуків і фізичних
емль забезпечують успіх у
роботі. Тому цілком зако
номірним є той факт, що в
результаті спільної діяльф
ності педагогічного колек '
тиву, комсомольської і піо
нерської організацій, шефів-виробничннків з кол
госпу імені Леніна по тру
довому вихованню і проф
орієнтації учнівської моло
ді, велика кількість ви
пускників пов'язують свою
долю з сільським госпо
дарством.
Серед тих, кому учнів
ська бригада допомогла
вибрати
пірну життєву

всі читачі «Вітрил»! Прочитайте лист вашого

ро

весника. Думаю, він не за

Недавно громадська ор^
ганізація «Стейт рісерч»
видрукувала книгу «Дер
жава і безпека», в котрій
на основі документів роз
повіла про діяльність бри
танських спецслужб. Кон
кретних прикладів у кни
зі наводиться чимало. Так,
наприклад, профспілкові
лідери одного з лондон
ських металургійних заво
дів занесені в досьє відді
лу як саботажники. Полі
цейські фотографи прово
дять
зйомку учасників
кожного великого мітингу,
ведеться
регулярне під
слуховування телефонних
розмов,
перехоплюється
кореспонденція.
Таємні досьє починають
складатися на
жителів
Британських островів ще
у юному віці.
Як вважає генеральний
секретар Національної ра
ди захисту громадянських
свобод Патриція Х'юітт,
найгнітючіше в цім прак
тиці складання досьє, яка
стрімко поширюється, —
повна відсутність засобів,

з допомогою яких можна
було б спростувати дані
цих досьє. Факти, що містяться в них, можуть слу
жити основою для порушення справи про недовір’я».
Переважна
більшість
тих, хто занесений у кар
тотеку, не чинила і не чи
нить злочинів, однак стикається і
додатковими
труднощами при влашту
ванні на роботу, одержан
ні допомог і кредитів.
Понад 4,5
мільйона
справ, що містять інфор
мацію суто особистого ха
рактеру, заведені у місце
вих органах влади. І ця
інформація не є закритою
.іля
спецвідділів Скотлсв.і-Яр.іу. Використовую
ться навіть дані загально
го гісрсшісу. Багато анг
лійців, обурених І НСБДО1
волових подібними питан
нями одного з них, стали
жертвами судових пере
слідувань
А. ОГАНЕСЯН.
(АПН).

лишить вас байдужими.
КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»
«...Ні-ні, тільки не поду
майте, що я прошу у вас
допомоги. Просто вчора зі
мною трМ^^ось таке, чо
го ще ні^^Ри не було ра
ніше.
В однокласниці Ірини —
день народження. Я знав,
що вона мене запросить
на
імеї^ш. Подарунок
купив за^Итсгідь, навіть
привітанн^^зіршем приду
мав.

І от нарешті я в гостях
в Ірини. Зібрався майже
весь наш клас. Хорошо
музика, запропоновані для
перегляду слайди (батьки
Іри багато подорожують)—
все це віщувало, що ве
чір буде веселим і ціка
вим.
Коли всі сіли за святко-

* » ♦
Восьмикласниці Світла
на Гошуляк і Наталка Кузь
Жителька Веселого Кута
з емт Ульяновки просять-Мово
Гнського
*
повідомити, до можна нпж
'
.
бути професію фотограф,,. Н. Тимошопська цікавиться
Радимо всіупати до Ні- спеціальністю
гааовмскровоградського професій- трозварника.
но-технічного
училища
~
о6л„о6у7„равЛІнЛ
<Ве^ЛТХ
Но~Пере^,
ликовисківськс шосе,
До цього навчального закладу приймають тільки із
середньою освітою.

1
н
гв> °УП- Нагорни, 1) готує
фахівців з даного профілю.

МАЛОХАТЬКО.
Фото В. ГРИБА.

ОБЛИЧЧЯ
«ВІЛЬНОГО СВІТУ»

Діти,
ЯКІ ВБИВАЮТЬ
Почерк, певно, дитячий.
Від прочитаного стає не по
собі. ' Авторці щоденника
всього чотирнадцять. «Сьогодні ми разом із Сінді
вбили жінку похилого ві
ку. Ми дістали масу задо
волення», — записала в
зошиті Шірлі Вольф із
Оберна, містечка непода
лік від Сан-Франціско.
Вольф і її 15-річну по
другу Сінді Коллер навіть
не цікавило ім’я 85-річної
жінки, яку вони вбили 28
ударами кухонного ножа.
«Це сенсаційне вбивство
не має під собою ніяких
мотивів. — зізнається су
довий слідчий. — Що
особливо лякає: дівчата не
пережили при цьому ні
яких мук совісті».
У результаті довгого
судового процесу Вольф
і Коллер одержали макси
мально допустиму закона
ми штату Каліфорнія кару
для неповнолітніх злочин
ців — 11 років дитячої ви
правної колонії. Експерти
визнали, що ініціатором
вбивства була Шірлі. Також встановлено, що зло-.
чліщі були В ЗДОрОВОМуJ
глузді.

В о.і і,ф і Коллер пред
ставники постійно зростаю
чого легіону дітей-убивць
у (’.ПІЛ, вік яких від 7 ро-'
ків і вище.
«Діти, які убивають» —
так називається збірник,
автором якого став каліфорн і нськнй
психолог
Джеймс Сореле.
«Думка, ніби діти вби
вають ради задоволення,
хибна,
зізнається Д. Со
реле. — До такого стану в
більшості випадків їх до
водять домашні. Взяти хо
ча б ту ж Шірлі Вольф. її
батько —- алкоголік. Дів*
чинка зізналася, що коли

якнх вони дізнаються про
природні явища, набува
ють потрібного трудовою
уміння н навиків.
Тематикою дослідів пе
редбачено вивчення і вико
ристання в практиці місце
вих колгоспів найкращих
для даної місцевості сор
тів сільськогосподарських
культур, зокрема пшениці,

Система трудового нихопиння у нашій школі нередбачне залучення всіх
учнів 1 — 10 класів у до
слідннцтво в теплиці, на
шкільному навчально-дос
лідному
полі учнівської
бригади.
Мені здається, писав дві
чі Герой Соціалістичної
Праці, лауреат Ленінської
премії, почесни{и,академік
ВАСГНІЛ Тербії Семе
нович Мальцев, що широ
ке дослідництво — це на- .
дійний шлях до того, що '
ми налипаємо прищеплен. і
ням любові до землі, хлі
І
боробської праці.

1

професій У на іній школі
поставлено на міцну на
укову основу Із залучен
ням учнів у раціоналіза
торську роботу і творчість.
Більшість дослідів члени
учнівської бригади прово
дять за завданнями науко
вих установ. Школярі під
тримують творчі і ділові
зв’язки з науково-дослід-
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Давно закінчилось трудове літо 198а року. Члени
..
учнівської виробничої бригади Новопразької середньої школи Олександрійського району минулим рік
згадують із задоволенням, ще б пак, власними силами
вони заробили 20 тисяч карбованців. ТСі.ніці н дівча-

З любов'ю до землі
Бажання школярів тру
дитись у сільськогосподар
ському виробництві і ово
лодівати сучасними про
фесіями, поширеними у
рослинництві, багато в чо
му залежить від розвитку в
хлопців і дівчат творчих
здібностей у процесі дос
лідницької роботи. Разом
із засвоєнням знань і вмін
ня, необхідних для вико
нання того чи іншого дос
ліду, в учнів розвивається
інтерес до професії, праг
нення навчитись чомусь
новому, досі ще не знано
му, бажання здійснювати
творчий пошук, у них фор
муються
певні
навики.
Практика свідчить, що чим
частіше школярі включаю
ться у виробничу працю,
чим ширша їх творчість і
самодіяльність, розуміння
суспільної значимості пра
ці, тим стійкішим стає їх
інтерес до певного виду
продуктивної праці.
Всі учні охоплені дослід
ницькою роботою протягом
календарного року у шкіль
ній теплиці, на навчаль
но-дослідницькому полі уч
нівської виробничої брига
ди, за якою закріплено 275
гектарів землі, у тому чис
лі 12' гектарів саду і 3 гек
тари ягідників.
Система дослідницьких
робіт організовується по
етапно. Спочатку досліди
мають сугубо навчальнопрактичний і ілюстратив
ний характер, і розрахова
ні на учнів молодших кла
сів, під час проведення

та допомагали колгоспникам на току, в садово-город
ній бригаді, на птахофермі. Не припинялась і досл.дницька робота, бо у цій школі такій роботі приділяє
ться особлива увага. Про 11 результати, проо.іеми
розповідає директор школи Федір Васильович ІОМАЗЕНКО.

ДОСВІД _
кукурудзи, картоплі, овоче
вих культур, а в тварин
ництві — підвищення ви
ходу
молодняка
корів,
птиці.
Сільськогосподарське до
слідництво як один з ефек
тивних засобів виховання
любові до праці хлібороба
і
сільськогосподарських

інститутом захисту
ним
рослин Академії наук Ук
раїни, з кафедрою етоло
гії і зоології Української
сільськогосподарської ака
демії, з Кіровоградською
сільськогосподарською до
слідною станцією, з Укра
їнським НД1 землеробства,
з Кам’янець-Подільським

сільськогосподарським ін
ститутом і з науково-дос
лідним інститутом фізіоло
гії рослин Академії наук
УРСР. За їх рекомендація
ми, а часто і під безпосе
реднім
керівництвом, у
бригаді виконується біль
шість дослідів. За 28 років
існування учнівської пи
робничої таних дослідів
проведено близько двох
сот.
ИВ’о зкриваюіь
Ці послі]
всю багатогалузеву, комплексну діяльність учнів
ської бригади. їх резуль
тати, як правило, впровад
жуються в сільськогоспо
дарське
шюбництИо. З
особливим ^Віхом вико
ристовую гь^гв місцевих
господарствах ті досліди,
результати яких найбільш
прийнятні по нескладній
агротехніці, технології ви
робництва, і дають значну
користь господарству.
Про підсумки своєї ро
боти члени бригади пові
домляють ученим, за зав
даннями яких ці досліди
проводились. З їх відпові
дей дізнаються про пра
вильність результатів, про
ті чи інші допущені помил
ки. Про добросовісне став
лення юних дослідників до
своїх перших наукових по
шуків красномовно свід
чить такий факт: з два
надцяти дослідів, проведе
них за два останніх роки,

результати дев'ятьох ус
пішно використовуються у
колгоспному виробництві.

всі читачі «Віїрил»!
читайте лист вашого

Дослідницька робота и
учнівській бригаді вчить
працювати і жити в колек
тиві, утверджує основну
соціальну позицію — кому
ністичне ставлення до пра
ці. Школярі переконуються
в тому, що глибокі знання
потрібні у виробничій ді
яльності, що міцний союз
праці і науки, думки, твор-1

чих пошуків і фізичних зу
силь забезпечують успіх у
роботі. Тому цілком зако
номірним є той факт, ЩО В
результаті спільної діяль-#пості педагогічного колек *
тиву, комсомольської і піо
нерської організацій, щефів-виробничників з кол
госпу імені Леніна по тру в
довому вихованню і проф
орієнтації учнівської моло
ді, велика кількість ви
пускників пов’язують свою
долю з сільським госпо
дарством.
Серед тих, кому учнів
ська бригада допомогла
вибрати
вірну життєву
стежку,—зоотехнік Л. Удо
вин, пташниця Л. Мосюкова, бригадир тракторної
бригади П. Бабич, механі
затори
А.
Криворучко,
Л. Мороз, водій М. Бут.
Віриться, що знання та
вміння, одержані в учнів
ській виробничій, допомо
жуть і нинішнім випускни
кам не помилитись у вибо
рі професії.

— Сергію, як виникла
сильним і мудрим супер
ідея створення
«Школи
ником Якщо учні, які на
юного кібернетика»? Чому
вчаються в спеціальних
саме так вона була назва
класах з математичним на
на?
хилом, вивчають програму
— Зараз уже не тільки
вання і мають змогу по
спеціалістам зрозуміло, що
знайомитися з електроннопрограмування — цікава і
обчислювальною технікою
потрібна область людської
саме на цих уроках, то всі
діяльності. Як примусити
ЕОМ працювати на люди інші школярі такої змоги
не мають. Тому виникла
ну? Як перетворити її із
безпристрасного сплетін ідея створення школи юно
го кібернетика.
ня провідників і електроЧому вона одержала са
елементів в доброго і на
дійного помічника? Це хо ме таку назву? Бо саме
чуть знати і нинішні шко спеціалісти з кібернетики
визначають шляхи викори
лярі. Адже сьогодні з
електрошюобчислювальною стання ЕОМ, ці ж таки
технікою мають справу не спеціалісти і займаються
тільки спеціалісти з ви їх розробкою. Таким чи
ном, осягаючи секрети та
щою освітою. Наладчики,
кої складної науки, хлопці
бібліотекарі,
продавці,
іі дівчата зможуть зрозу
оператори
виробництва
мають ЕОМ за повсякден міти не тільки як складаю
ного колегу і партнера. То
ться програми для елекж кому не цікаво ще з троннообчислювальпих ма
шкільних років бути на
шин, але й як побудовані
«ти» з такою машиною — ці машини. Елементарні

ро-

весника. Думаю, він в С 3U •
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л ІОІ'ІТ
свобо. і Патриція
найгн ітючіїие п цій І ірак*
'1ІІЦІ <•кладаиня досы , ЯКИ
стрімко поширюється, —
повна відсутність засобів,

лишить вас байдужим!1.

В однокласниці Ірини —
день народження. Я зн*е,
що вона мене запросить
на іменні. Подарунок
купив за^Иісгідь, навіть
привітанн^Ііршем приду
мав.
І от нарешті я в гостях
в Ірини. Зібрався майже
весь наш клас. Хороша
музика, запропоновані для
перегляду слайди (батьки
Іри багато подорожують)—
все це віщувало, що ве
чір буде веселим і ціка
вим.

ф. ТОМАЗЕНКО,
директор Новопразької СШ.
Олександрійський район.

знання про це просто не
обхідні всім тим, хто має
справу з програмуванням.
Досвід
роботи таких
шкіл уже є.-Мова йде про
малу Академію наук, яка
діє в Криму. Керує нею
доцент Сімферопольського
держуніверситету
імені
М. В. Фрунзе В. М. Касаткін. Саме він по-серйозному підійшов до питання
поєднання кібернетики і
шкільної програми. А в на

шому
інституті
велику
практичну допомогу у ді
яльності інколи подає заві
дуючим кафедрою обчис
лювальної техніки і при
кладної математики В. В.
Сидоренко.
— Чи потрібно
мати
якісь особливі здібності до
точних наук, щоб навчати
ся у цій школі?
— Наша школа — прос
то для дітей, які люблять
математику, але з тих чи
інших причин не навчаю-

А. ОГАНЕСЯН.
(АПН).
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Коли всі сіли за святко
вий стіл, на ньому відразу
появилося кілька пляшок
із вином і горілкою. Нали
вали всім. Не повірите, але
Досі я ніколи не пив горіл
ки. Я відмовлявся, на ходу
придумував, ніби почав
займатися
спортом,
а
спиртне
протипоказане
спортсменам.
Але Іринині батьки і мої
друзі (як не дивно) і слу
хати про це не хотіли. А
головне, сама Ірина кину
ла: «Оце ти такий не су
часний?»

Від неї такого я не че
кав. Вона ж мені так давно
подобається. Довелося ви
пити. Ради Ірини, звичай
но. Настрій після спирт
ного відразу пропав, стра
шенно боліла голова, хоті
лося спати.
Не розумію, з якою ме
тою нас пригощали алко
гольними напоями. Невже
не можна обійтися без
них? Хіба це свідчить про
особливу гостинність?

Микола ІВАНЧЕНКО».

* ♦ *
Восьмикласниці Світла
на Гошуляк і Наталка Кузь
Жителька Веселого Кута
з емт Ульяновки оросять V(
;на>кого
айону
мити, де можна
на- V
1 r
г
/
повідомити,
л^ожна на
бути професію фотографа. Н. Тимошевська цікавиться
газоелекРадимо вступати до Кі- спеціальністю
ровогродськоіо професій- трозпарпика.
но-технічного
училища
Олександрійське
ПТУ
облпобутупраеління
(Ве-^ ? (мікрорайон Перемоликовисківське шосе, 2/^'
До цього навчального за- га< вуя. Нагорне, 1) готує
кладу приймають тільки із фахівців з даного лрофісередньою освітою.
лю.

Заселення території області почалося в добу палеоліту.
Тут виявлено близьно 10 пам’яток того часу, серед яких
три стоянки первісних мисливців (поблизу с. Володими
рівни Новоархангельського району), що існували приблиз
но 15 — 20 тис. років тому.
*
* *
Поблизу Сабатинівки та Гайворона виявлено трипіль
ські поселення, що датуються IV тисячоліттям до н. е.
В с. Володимирівці Новоархангельського району дослід
жено велике поселення цього часу, на якому виявлено
понад 200 наземних жител та знайдено глиняну модель
житла. На підставі цих матеріалів радянські археологи
□перше здійснили реконструкцію житла
трипільських
племен.
*

*

спеціальні старші класи з математичним нахилом, де постійним пред
метом стало програмування. Ці уроки веде молодий викладач Кіро
воградської0 інституту сільськогосподарського машинобудування
Сергій Кузнецов. За його ж ініціативою при КІСМі розпочала роботу
«Школа юних кібернетиків», яку мають змогу відвідувати учні всіх
восьми- і десятирічок міста. Наш кореспондент О. Скиртань попроси
ла Сергія КУЗНЕЦОВА докладніше розповісти про діяльність цієї
школи.

ться у класах з матема
тичним нахилом. На своїх
заняттях ми виділяємо ті
розділи кібернетики, які
найбільш доступні дітям.
Це, наприклад, складання
ігрових програм для ма
шин. Кому, наприклад, не
хочеться виграти у ЕОМ?
Змагаючись з машиною,
школяр повинен мислити
логічно, переконливо і ар
гументовано довести пра
вильність
своїх рішень.
Для кожної такої гри

можна створити спеціаль
ного електронного партне
ра. Цікаво, іцо, змінюючи
програму, можна «переучу
вати» машину. Тільки що
вона вгадувала задума
ний вами номер телефони,
а тепер вона ваш суперник
у якійсь цікавій матема
тичній грі.
Для всіх, хто має ба
жання займатися у нашій
школі юного кібернетика
(учні 7—9 класів) пові
домляємо, що ми збирає

♦

У IX ст., з утворенням Давньоруської держави, північ
на частина Кіровоградщини входила до її складу. Сліди
поселень періоду Київської Русі (IX—XII ст.) виявлені на
території Світлоподська, Новоархангельська, а також
с. Дереївни Онуфріїссьного району.
Тут же проходила
найпіоденніша смуга давньоруських укріплень проти ночевнинів-печєнігів, які прийшли у південну частину
Кіровоградщини в X ст., а потім половців, що через сто
ліття витіснили їх. Величезні земляні вали простягалися
від впадіння Гнилого ТІкичу в річку Синюху і далі йшли
поблизу сіл СвердликоЕого. Нерубайки. Підвисокого (Новоархангсльсьний район) аж до берегів Південного Бугу.
Між Тясьмином, Виссю і верхів’ям Інгульця у ці часи ви
никають укріплення Купіль, Чурнаїв, як опорні пункти
Русі для боротьби з кочовиками.
* * *
Широкий відгомін на території нинішньої Кіровоград
ської області мало велике селянське повстання 1768 року
на Правобережній Україні проти польсько-шляхетського
гніту — Коліївщина. Вже весною того року в північносхідній частині краю, в районі Цибулевого і Цвітного, по
чали гуртуватися повстанці. У загонах гайдамацького ва
тажка С. Неживого були жителі фортеці св. Єлисавети.
Чимало учасників загонів
М. Залізняка,
С. Саражина,
В. Щербини, К. Крутя та інших походили з різних райо
нів Єлисасетинської провінції. Разом з українцями і ро
сіянами у повстанському русі брали участь солдати новосербських поселень. Так, за участь у Коліївщині до в’яз
ниці потрапили серби
Побушкаревич і
Требинський.
Значно вплинула на розвиток визвольного руху в Єлисаветградсьній провінції
селянська війна
під проводом
О. Пугачова.

Навчаються юні кібернетики IHTmTO
У Проекті ЦК КПРС «Основні напрями реформи загальноосвіт
ньої і професійної школи» ставиться важливе завдання озброювати
учнів знаннями і навичками 'використання сучасної обчислювальної
техніки, забезпечити широке застосування комп’ютерів у навчальному
процесі, створювати для цього спеціальні шкільні та міжшкільні ка
бінети. Точні науки в наш час науково-технічного прогресу займають
чільне місце у шкільній програмі. Мова йде не тільки про математи
ку, фізику, креслення. У середній школі № 34 міста Кіровограда є

ними одного з НИХ, СПІЛИ
жертвами
судових пере
слідувань.

КОНСУЛ ЬТГІУНКТ «ВІТРИЛ»
«...Ні-ні, тільки не поду
майте, що я прошу у вас
допомоги. Просто вчора зі
мною трАпось таке, чо
го ще ніфрт не було ра
ніше.

Наша школа протягом
п’яти років була учасни
цею ВДНГ СРСР, нагород
жена Дипломом другого
ступеню, а окремі школя
рі — бронзовими медаля
ми виставки. За досягнуті
успіхи учнівська бригада
нагороджена
Почесною
грамотою Президії Вер
ховної Ради УРСР. грамо
тами ЦК ВЛКСМ і ЦК
Л КСМ України. Три остан
ні роки підряд вона заво
йовує призові місця у со
ціалістичному змаганні се
ред учнівських виробничих
бригад області, у цьому
році стала другою в рес
публіці.
в Кіровоградському районі. За тонарними верстатами — десятикласники.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

Про-

мось кожного четверга о 16
годині у головному корпу
сі нашого інституту. В якій
аудиторії відбудеться за
няття, повідомить афіша
внизу на дошці оголошень.

— Сергію, розкажіть,
будь ласка, про активних
учасників вашої школи.

— До нас ідуть хлопці н
дівчата тільки за бажан
ням, адже «п’ятірок» за
це у класний журнал їм не
ставлять. Коли школа тіль-

ки почала свою роботу (а
це було у листопаді цього
навчального року), до нас
прийшло більше шестиде
сяти бажаючих. Тепер ли
шилось тридцять, залиши
лись ті, кому справді у нас
цікаво.

Хочу відзначити Костю
Гордієнка — семикласника
середньої
школи № 18,
який, незважаючи на свій
вік, уже вміє цілком само
стійно творчо працювати.
Радує інтерес до занять
учнів СШ № 34 Слави Єлисаветського і Ссрьожі Ла
нового,
восьмикласника
одинадцятої
десятирічки
Яші Лесниченка, подругдесятикласннць із серед
ньої школи № 32 Іри 1вченкової, Лариси Криворог
і Олени Подуфалової.
У нашу школу ми бере
мо учнів сьомих—дев’ятих
класів, але є у нас і винят
ки. Ось Андрій Моцний,

пережили при цьому НІ
ЯКИХ мук совісті».
У результаті
долгого
судового процесу Во/іьф
і Коллер одержали макси
мально допустим, закона
ми штату Каліфорнія кару
для неповнолітніх злочин
ців
II років дитячої ви
правної колонії. Експерти
визнали, що ініціатором
вбивства була Шірлі. Та
кож встановлено, іцо злочшші були в здорово*/^

глузді.
Вольф і Коллер

иред-

ставнпкн постійно зростаю
чого легіону дітей-убивць
у США, вік яких від 7 ро-^
ків і вище.
«Діти, які убивають» —
так називається збірник,
автором якого став калі
форнійський
психолог
Джеймс Сореле.
«Думка, ніби діти вби
вають ради задоволення,
хибна, — зізнається Д. Со
реле. — До такого стану в
більшості випадків їх до
водять домашні. Взяти хо
ча б ту ж Шірлі Вольф. її
батько — алкоголік. Дів
чинка зізналася, що коли
вона вбивала стару жін
ку, їй здавалося, ніби вона
розправляється із своїми
батьками, яких ненави
дить». Результати дослід
жень нью-йоркського уні
верситету підтверджують:
кожну другу дитину, яка
скоїла злочин, довели до
цього батьки.
Одначе, як пояснити по
ведінку
15-річного сина
лос-анджелеського
полі
цейського?
Із пістолета
батька він застрілив пред
ставника дорожної служ
би. «Я скоїв щось таке, —
хвалився підліток своєму
приятелю, — що зробить
мене знаменитим». Навряд
чи хто розповідатиме про
матеріальне
положення
сім’ї адвоката президента
Рейгана.
15-річний енн
цього адвоката Мітель
Міллер, якого також ви
знано судом розумово здо
ровим, в березні минулого
року вбив свою матір.
Із підлітків створюються
покоління, писав Ф. М. Достоєвський. Яке покоління
виросте із таких молоди
ків, думати не доводиться.
О. ПОЗІН.
(АПН).

шестикласник міської де
сятирічки № 10 прийшов
до нас із товаришем — се
микласником Ігорем Іскандеровим. І Андрій у нас в
числі кращих.

Ці школярі ще тільки
пізнають секрети кіберне
тики, програмування, а от
Олена Афанасова і Ольга
Геращенко після закінчен
ня математичного класу у
середній школі № 34 уже
працюють в обчислюваль
ному центрі заводу «Гідросила». Роботою своєю
задоволені. Надія Брикіна
тепер уже другокурсниця
факультету
кібернетики
Київського держуніверси
тету імені Т. Г. Шевченка.
Олександр
Пархоменко,
який навчається в Дніпро
петровському
медичному
інституті, був одним з іні
ціаторів
створення сту
дентського гуртка програ
мування у своєму вузі.

---------- 4 стор.
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А ЦТ (І програма)

ДІТИ
Звітний концерт юних
композиторів відбувся
у Черкаській дитячій
музичній школі № 1.
Свої перші твори на вір
ші О. Блока, Ф. Тютчева, В. Сосюри викопали
Юлія Вертушкіна, Со
фія Штейман, Богдан
Тишкевнч. За одностай
ною думкою слухачів,
а ними були одноклас
ники та батьки дітей,
: твори юних авторів да
ли можливість глибше
відчути поетичні рядки.
— У класі компози
ції та імпровізації, —
розповідає
директор
школи А. Ф. Силкін,—
навчаються найбільш
обдаровані діти. Вели
ка частина випускників
цього класу стала про
фесійними музиканта
ми. Ася Талап, на
приклад, завідує му
зичною частиною дра
матичного
театру
в
Комсомольську-на-Аму
рі. Вона ж — автор
музики до кількох спек
таклів, популярних пі
сень для молоді.
А недавній випуск
ник школи Олександр
Сокирянський нині ві
домий у Молдавії ком
позитор. Не раз удо
стоювався найвищих на
город
виконавських
конкурсів
Володимир
Озерам.
Всього у містах і се
лах області тепер пра
цюють понад 220 му
зичних шкіл та їх фі
ліалів, шкіл мистецтв.
У
них
навчаються
близько 13 тисяч хлоп
чиків і дівчаток.
М. ИАРПЕНКО,
кор. РАТАУ.

8.00 — Новини. 8.20 —
Відгукніться, сурмачі! 9.00—
Телефільм чГосподиня дитя
чого будинку», і і 2 серії.
3 2.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — П'ятирічка —
справа коленого. Докумен
тальні фільми «Єдність мети
і дій!», «Партійне завдання»,
«Звертаю
вашу увагу...».
15.45 — У концертному за
лі — школярі. 16.35 — Но
вини. 16.40 — Розповідають
наші кореспонденти. 17.05—
Пісні і танці народів СРСР,
17.35 — Документальний те
лефільм «Подорож по Моск
ві. Ленінський проспект».
17.55 — У кожному малюн
ку — сонце. 18.10 — «По
езія». М. Старшинов. 18.45—
Сьогодні у світ!. 19.00 — На
зустріч виборам. 19.10 — «Я
тобі проспіваю серенаду».
Концерт. 19.40 — Телефільм
«Багач, бідняк...». 1 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Між
народна зустріч з боксу.
Збірна СРСР — збірна США.
22.45 — Сьогодні у світі.

10.00 — Повини. 10.20 —
Художній Фільм «Вам і не
снилось». 11.50 — «Крупним
планом». Оркестр народних
"^струменті
в
Українського
інструментів
телебачення і радіо. 13.05Новини. 16.00 Повніш.' 16.10
ЧЧ рібг,ий
дзвіночок».
— З
4 Продовольча про.1. пк ~спРаиа кожного»,
пІЄНІ
-Ло"це’?,т.української
„17■15 ~ * ЕФ₽“т бригадВ010 Підряду». З ДОСВІДУ ро-

— «Час». 21.35 — Художній балету. 19.15 — «Здоров’я»
телефільм «Останній довід 20.00 — Вечірня казка. 20.30
королів». 2 серія. 22.40 — — Чемпіонат СРСР з класичНовини.
лої боротьби. 21.00 — «Час?,
21.35 — Концерт майстрі!
мистецтв.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Малює Спартак Калачов».
8.35, 9.40 — М. Лєрмонтов.
«Бородіно». 4 кл. 9.00 — На
уково-популярний фільм «І
музика крижин». 9.10, 12.55
— Англійська мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Загальна біоло
гія. 10.35, 11.40 — Історія.
7 кл. 11.05 — Твоя ленінська
бібліотека. «Лист до амери
канських робітників». 12.10
— Ж. Берн. Сторінки життя
1 творчості. 13.25 — Драма
тургія і театр. Г.Ібсен. 14.15
—Науково-популярний фільм.
14.35 — Иозеф Гайдн. 15.20
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Музично-літератур
на композиція «Давним-дав
но була війна». 19.00—Клуб
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — Грає піа
ніст В. Овчннников. 20.30 —
Телефільм «Перший чкаловський переліт». 21.00 —
«Час».
21.35 — Телефільм
«Шофер на один рейс». 1 і 2
серії. 23.50 — Новини.

З ЗІ січня

по 5 лютого

1984 - року

А УТ

10.00 — Кох........ 10.20 —
Концерт Ужгородського ка
мерного оркестру. 10.50 —
Телефільм «Справа не в ре
кордах». 11.10 — «Міжна
родна студія УТ». 11.40 —
«Шкільний екран». 10 кл.
Українська література. 12.10
— «Крупним планом». За
служений симфонічний ор
кестр Українського телеба
чення і радіо. 13.05 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». (Кіро
воград на Республіканське
телебачення). 16.30 — «ЛіЙичні мініатюри». 16.40 —
інопрограма «По Радян
ській Україні».
17.30 —
«Ефект бригадного підряду».
З досвіду роботи виробни
чого об'єднання «Запоріжтрансформатор». Передача 2.
18.00 — Телефільм. 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 18.55 — Оголошення.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна
камера. 19.30 —
«Крупним планом». Оркестр
народних інструментів Ук
раїнського телебачення 1 ра
діо. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35 —
Художній фільм «Вам і не
снилося». 23.05 — Новини.

ДОРОГАМИ
ПОДВИГУ
Знайомству з геро
їчною юністю Миколи
Островського присвяти
ли минулі вихідні дні
молоді робітники львів
ських промислових під
приємств. Вони поїхали
маршрутом, запропоно
ваним обласним бюро
подорожей 1 екскурсій
у зв’язку з наступним
80-річчям з дня народ
ження письменника.
Юнаки 1 дівчата від
відали музей у селі Вілія на Ровепщипі, де
народився автор рома
нів «Як гартувалася
сталь»
1 «Народжені
бурею»,
побували в
Шепетівці Хмельниць
кої області та інших
місцях, зв’язаних з йо
го ЖИТТЯМ 1 ТЕОр’ІІСТЮ.
Запам'яталися зустрічі
з ветеранами грома
дянської ВІЙНИ — ко
лишніми воїнами Пер
шої кінної армії, в
складі якої у 1920 році
воював Островський.
Львівський
обком
ЛКСМУ спільно з об
ласним бюро подоро
жей 1 екскурсій розро
бив ще кілька турист
ських маршрутів, при
свячених ювілею пись
менника.
І. АНТОНЮК,
кор. РАТАУ.

А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Гамлет із Камо». 8.35. 9.35—
Історія. 5 кл. 9.05, 13.30 —
Французька мова. 10.05 —
Учням ГІТУ. Естетичне вихо
вання. 10.35 — АБВГДейка.
11.30 — Шахова школа. 12.00
— В. Маяковський. «Моя від
криття Америки». 12.30 —
Географія. 5 кл. 13.00 — Му
зика. 7 кл. 14.00 — Сторінки
історії. «...Я цієї сили час
тинка». До 60-річчя Ленін
ського призову в партію.
14.40 — Радянське образо
творче мистецтво. П. Корів.
15.25 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Документаль
ний фільм «Пісня про Тбілі
сі». 18.30 — «...До шістнад
цяти 1 старші». 19.15 — Ку
бок європейських чемпіонів
з хокею з м’ячем. Фінал.
♦ Єнісей» (Красноярськ) —
«Болтік» (Швеція). 2 тайм.
20.00 — Вечірня каїка. 20.15
— Міжнародна панорама.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Актриса».
22.50 — Спорт за тиждень.
23.20 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.20 — У
концертному залі — школя
рі. 9.10 — Телефільм «Багач,
бідняк...». 1 серія. 10.25 —
Клуб мандрівників. 11.25 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Комуністи 80-х. До
кументальні фільми «Важка
земля», «Наочність V полі
тичному навчанні». 15.35 —
Виступ угорських фольклор
них колективів. 16.00 —
Знання — сила. 16.45 — Но
вини. 16.50 — Грає лауреат
Всесоюзного і міжнародних
конкурсів А. Циганков (дом
ра). 17.15 — Документальний
телефільм «Випробування ді
лом». 17.45 — «Пам’ять». Те
ленарис про подвиг Героя
Радянського Союзу О. Матросова. 18.00 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Г. Свиридов.
Маленький
триптих для оркестру. 19.10
— Сучасний світ і робітни
чий рух. Ведучий — полі
тичний оглядач Е. Мнацаканов. 19.45 — Телефільм «Ба
гач, бідняк...». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Докумеп-

«Молодой коммунар» —

боти виробничого об’єднан
ня « Запор іжтраисформатор».
Передача 3. 17.50 — «В цей
день, 40 років тому». До
4и-річчя визволення м. Ровно
в Ід
німець ко -ф а шистсь кі їх
загарбників. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Ака
демії наук — 65. «Життя,
віддане живому». Теленарис.
20.15 — «День за днем». (Кі
ровоград). 20.25 — «Школа
1 .?*ас: проблеми 1 пропози
ції». 20.40 — «На добраніч,
діти!». 21.00 —«Час». 21.35 —
«Крупним планом». Естрадносимфонічний оркестр і со
лісти Українського телеба
чення і радіо. 23.20 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8-00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Формула успіху». 8.35, 9.35
— Географія. 7 кл. 9.05.
12.35 — Німецька мова. 10.05
— Учням ПТУ. Електричний
струм в газах і вакуумі.
10.35, 11.35 — Історія. 9 кл.
В. І. Ленін. «Квітневі тези».
11.05 — Тележурнал «Сім'я і
школа». 12.05 — А. Гайдар.
«Школа». 6 кл. 13.05 — Бо
таніка. Хвойні. 13.25 — Чи
знаєш ти закон? 14.10 — Ро
сійське мистецтво XVIII сто
ліття. Живопис. 14.45 — По
сторінках роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».
15.25— Новини. 18.00
—
Новини. 18.15 — «Живі ряд
ки».
Фільм-концерт про
творчість С. Щипачова. 19.00
— Служу Радянському Сою
зу! 20.00 — Вечірня казка.
20.20 — Наш сад. 20.45 —
Документальний телефільм
«Каракумські
капітали».
21.00 — «Час» 21.35 — Те
лефільм «Несерйозна люди
на». 22.55 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.20 —
Співає лауреат міжнародно
го конкурсу Л. Курдюмова.
8.45 — Науково-популярні
фільми «Чому я це вина
йшов», «Ми були щасливі.
М. Подзойський». 9.25 — Те
лефільм «Багач, бідняк...».
2 серія. 10.40 — Фільм-кон
церт «Мистецтво Євгена Не
стеренка». 11.40 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні фільми соціа
лістичних країн. 15.35 —
Творчість юних. 16.00 —
«Шрі Ланка — чудовий ост
рів». Кіноварне. 16.25 — Но
вини. 16.30 — Справи дер
жавні — справи народні. Де
путат за все у відповіді.
17.00 — Дм. Шостакович.
Струнний квартет № 3. 17 40
— Шахова школа. 18.10 —
Зустріч школярів з повним
кавалером ордена Трудової
Слави токарем заводу «Ком
пресор» В. Луньовим. 18.45—
Сьогодні у світі. 19.00 — Ле
нінський університет міль
йонів. Управління соціаліс
тичною економікою. 19.35 —
Телефільм «Багач, бідняк...»,
3 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— «Невська твердиня». Му
зична передача з Ленінгра
да. 22.40 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
«Крупним планом». Естрад
но-симфонічний оркестр і со
лісти Українського радіо І
телебачення. 12.00 — Краї
на Комсомол Ія. 12.50 — Но
вини. 16.00 — Новини. 10.Ю
— «Срібний дзвіночок». 16.30
— республіканська фізикоматематичпа школа. 17.00 —

д ЦТ (II програма)

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,

вул. Луначарськсго, 36,
БИ 02045.

Обсяг 0.5 друк, ари,

А ЦТ (І програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
«Вогонь для нас». 8.35, 9.35 —
Загальна біологія. 10 кл. 9.05,
13.00 — Іспанська мова.
10.05 — Поезія К. Кулієва.
10.35, 11.45 — Зоологія. 7 кл.
11,00 — Мамина школа. 11.30
-Науково-популярний фільм
«Дизайнери». 12.10 — При
родознавство. З кл. 12.30 —
Л. Толстой. «Після балу».
13.30 — Я. Гашек. Сторінки
життя і творчості. 14.05 —
Фільм із субтитрами. «Зник
ла експедиція». 1 серія. 15.10
— Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Сільська година.
19.25 — Світ і молодь. 20.00
— Вечірня казка. 20.30 —
Більше хороших товарів.
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Не поступись лиж
нею». 22.55 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.20 — Зу
стріч школярів з повним ка
валером ордена Трудової
Слави токарем заводу «Ком
пресор» В. Луньовим. 8.55 —
II. Чайкрвський. Серенада
для струнного оркестру. 9.30
— Телефільм «Багач, бід
няк...». З серія. 10.55 — Кон
церт за участю Т. Петрової
та народного артиста Ка
захської РСР А. Дніщева.
11.25 — Новини. 14.30 — Но
вини.
14.50 — Спадкоємці
традицій.
Документальні
фільми. 15.25 — О. Яшин. По
сторінках творів. 16.15 —
Концерт кубинських артис
тів. 16.45 — Новини. 16.50 —
Російська мова. 17.20 — Сьо
годні 1 завтра підмосковного
села. 17.50 — «Проблеми лі
сового комплексу». Бесіда.
18.05 — В гостях у казки.
«Мауглі». Мультфільм. 4 і 5
серії. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Назустріч вибо
рам. 19.15 —-Наука і життя.
19.45 — Телефільм «Багач,
бідняк...». 4 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Документаль
ний телефільм «Шість уроків
з п’ятьма перервами». 22.45
— Сьогодні у світі. 23.00 —
Мелодії 1 ритми зарубіжної
естради.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— «Народні таланти». (Кіро
воград на Республіканське
телебачення). 11.00 — Кінопрограма «У світі прекрас
ного». .11.40 — «Шкільний
екран». 10 кл. Російська лі
тература. 12.15 — «Крупним
планом». Хор Українського
телебачення і радіо. 13.10 —
Художній фільм «Останній
довід королів». 1 серія. 14.30
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.40 — Музичний антракт.
17.00 — Телефільм «Сорок
перший — наш рік призов
ний».
17.30 — «Пароль
«Дружба». (Кіровоград на
Республіканське телебачен
ня). 18.00 — Літературний
театр. 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 —
Телефільм.
(Кіровоград).
18.55 — Оголошення. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Крупним
планом». Тріо бандуристок
Українського телебачення і
радіо. 20.10 — «З людьми і
для людей». Теленарис. 20.40
— «На добраніч, діти!». 21.00

8.00 — Новини. 8.20 —Кон
церт з творів композитора
С. Цинцадзе. 9.00 — 5-й ти
раж «Спортлото». 9.10 — Те
лефільм «Багач, бідняк...».
4 серія. 10.20 — Докумен
тальний телефільм із циклу
«Слідами великих відкрит
тів». 11.20 — Народний ху
дожник РРФСР Б. Щербаков.
11.45—Разом—дружна сім'я.
12.15 — «Коваль». Докумен
тальний телефільм із циклу
«Люди великої долі». 12.45 —
Д. Кабалевський. Соната для
віолончелі та фортепіано. Ви
конують заслужена артистка
УРСР
М. Чайковська та
Т. Крюкова. 13.15 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 14.00 —
Сім’я і школа. Обговорюємо
проект ЦК КПРС про шкіль
ну реформу. 14.30 — Нови
ни. 14.45 — Фільм — дітям.
«Пригоди Толі Клюквіна».
15.50 — Тележурнал «Спів
дружність». 16.20 — Кон
церт. 17.20 — Бесіда полі
тичного оглядача Л. Вознесенського. 17.50 — Всесоюз
ний телеконкурс «Товариш
пісня». 18.30 — У світі тва
рин. 19.35 — Фільм «Валерій
Чкалов». 21.00—«Час». 21.35
— Кінопанорама. 23.20 —
Новини.

індекс 61103.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.20. —
Документальні телефільми.
9.00 г-?- Творчість-народів свіч,,
ту. 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Радянському Союзу! 11.00 — «Здоров’я». 11.46
— «Ранкова пошта»; 12.15-~
Наука і техніка. 12.30—Сіль
ська година. 13.30 — Музич*,
ний кіоск. 14.00 — К. Симо«
нов. «Хлопець з нашого міс
та». Фільм-вистава Москов
ського театру їм. Ленінсько
го
комсомолу.
15.30 —
С. Рахманінов. Рапсодія на
тему Пеганіні для Фортепіа
но з оркестром. 16.00—Клуб
мандрівників. 17.00 — 3 хви
линою рахуючись. Із циклу
«Вирішується на місці».
18.00 — Міжнародна папера?.«'!,
ма. 18.45 — Мультфільми.
19.15 — «Роки. Покоління.
Пісні». Вечір пісні в Кон
цертній студії Останкіно.
21.00 — «Час». 21.35 — Світ
і молодь. 22.10 — Фільм-кон
церт. «М. Горький. Казки про
Італію». Читає народна ар
тистка СРСР Л. Гурченко.
А УТ

іо-.оо — Новини. 10.20 —
«Загартуйте дитину». Пере
дача 3. 10.45 — «Концерт
ний зал «Дружба». 11.10 —
Художній телефільм «Остан
ній довід королів». З серія.
12.15 — «Сонячне коло».
12.55 — Новини. 13.05 —
«Жартівливі мелодії». Кон
церт. 13.25 — «Слава сол
датська». 14.25 — Художній
телефільм «Ах водевіль, во
девіль». 15.30 — «Грані пі
знання». До 150-річчя з дня
народження великого росій
ського вченого Д. І. Менде
лєєва. 16.05 — 10. Бедзіпш^
«Врятуйте доктора Гейча^^В
Вистава. 18.15 — Тележур^^
нал «Старт». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 -т Ху
дожній телефільм «Останній
довід королів». 4 серія. Час
тина 1. 20.40 — «На добра
ніч, діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Останній довід королів».
4 серія. Частина II. По закінченні — чемпіонат СРСР
з волейболу. Жінки. «Медін»
(Одеса) — «Іскра» (Воронійловград). Новини.

А УТ

А ЦТ (II програма)

10.00 — Новини. 10.20 —
«Крупним
планом». Тріо
бандуристок
Українського
телебачення і радіо. 11.00 —
Художній телефільм «Остан
ній довід королів». 2 серія.
12.05 — «Призначається по
бачення». 12.35 — «Наука і
життя». Продовольча про
грама: пошук
резервів».
13.05 — Новини. 13.15 — «У
світі балету». І Республі
канський конкурс артистів
балету та балетмейстерів.
13.50 — «Доброго вам здо
ров’я». 14.20 — Камерний
концерт. 14.55 — Для стар
шокласників: «Девіз: відва
га, мужність 1 честь». 15.45
— Академії наук УРСР—65.
Теленарис. 16.10 — Худож
ній фільм із субтитрами.
«Смак хліба». 1 серія. 17.40
— «Скарби музеїв України».
17.55 — «Крупним планом».
Великий дитячий хор Укра
їнського телебачення 1 ра
діо. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.50 — «У майстерні
художника».
20.40 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Останній довід ко
ролів». З сепія. 22.40 — Но
вини.
23.05 — Чемпіонат
СРСР з волейболу. Жінки.
«Орбіта»
(Запоріжжя) —
«Медін» (Одеса).

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Виступ Російського народно
го ансамблю «Росія». 9.00 —
Російська мова. 9.30 — На
уково-популярні фільми. %55
— Ф. Мендельсон. «Вальпургієва піч». 10.50 — Очевид
не — неймовірне. 11.50 — В
гостях у казки. Мультфільм
«Мауглі». 4 і 5 серії. 12.30 —
«9-а студія» відповідає теле
глядачам. 13.30 — Докумен
тальні телефільми. 14.05 —
Призначає побачення... опе
рета 14.30 — Супутник кіно
глядача. 15.15 — Розповіда
ють наші кореспондентів
15.45 — Телефільм «Ад'кЯ
тант його превосходительства». 1 серія. 17.00 — Біля
театральної афіші. 18.00 —
«Видатні радянські виконав
ці — лауреати Ленінської
премії». Зара Долуханова.
Фільм-концерт. 18.50 — Дер
жавний Російський музей.
Фільм 1. 19.15 — Веселі стар
ти. 20.00 — Вечірня казка.
20.20 — Документальний
фільм.
20.30 — Чемпіонат
СРСР з класичної боротьби.
21.0 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Балада про Білогри
вого».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЄНКО.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Документальні теле
фільми.
9.05 — «Ранкова
пошта».
9.-35 — Програма
Латвійської студії телеба
чення. 10.35 — Міжнародний
турнір з хокею з м'ячем на
приз газети «Советская Россия». Збірна СРСР — збірна
Норвегії. 2 тайм. 11.20 —
Співає М. Мунтян. 11.45 —
В. Гусєв. «Весна в Москві».
Фільм-вистава.
13.30 —
♦ Байки Крплова і жартівливі
пісні». Фільм-концерт. 14.35
— Документальний теле
фільм «Виняток з правил».
15.35 — Міжнародний огляд.
15.50 — Музичний кіоск.
16.20 — «Будівництво І архі
тектура». 16.30 — «В нашо
му домі». Телеогляд. 17.30 —
Людина — господар на зем
лі. 18.30 — Концерт артистів
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НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

«В цей день, 40 років тому».
До
40-річчя
визволення
м. Луцька під німецько-фа
шистських загарбників. 18.15
— «День за днем». (Кірово
град). 18.30 — «Екран По
шани Українського телеба
чення». 18.45 — «Казковий
світ
танцю».
Музичний
фільм. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Крупним
планом». Хор Українського
телебачення і радіо. 20.25 —
«Школа і час: проблеми,
пропозиції». 20.40 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
♦ Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Останній довід ко
ролів». 1 серія. По закінчен
ні — Новини.

тальний телефільм «У небі
и на землі». (Ю років з жит
тя Валерія ”
....... —
Чкалова). 22.40
Сьогодні у світі.

ПЕРШИЙ КРОК —
УЖЕ ДОРОГА
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З 10 ПО 12 ЛЮТОГО

в приміщенні обласної
філармонії
відбудуться концерти
Київського
1 циркового колективу
У новій експерименталь
ній програмі — сюжетні
атракціони, ■ дресировані
ведмеді, мавпи, собачки.
Початок о 17-й та 19-й
год. ЗО хв.
Квитки продаються в ка
сах філармонії.
Дирекція цирку.

Газета виходить у вівторок
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2.

