ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Вівторок, 0 лютого ЇЖ року

Виходить з 5 грудня 11939 р.

Упевнено розпочали завершальний рік п’ятирічки
трудівники ферм нашої області — переможці Всесо
юзного соціалістичного змагання за успішне прове
дення зимівлі худоби, збільшення виробництва і за
купок тваринницької продукції в зимовий період
і983/84 року. Порівняно з відповідниаа періодом
минулого року добовий надій на корову збільшено
на. 0,15 кілограма, і нині він перевищує 6 кілограмів.
Високі надої молока одержують в Гайворонському,
Онуфріївському та Знам’янському районах. Тут в
більшості господарств непорушним, правилом стало
таке: корми в годівниці — тільки через кормоцех.
Плюс умови для нормальної роботи тваринників, під
тримка на належному рівні організації і дисципліни
праці — це і Еизначає успіх.
Однак деяким районам в цьому похвалитися нічим.
В Устинівсьиому районі добовий надій на корову
найнижчий в області і становить лише 4,5 кілограма.
Ще низька продуктивність худоби і на фермах Компаніївського та Новгородкієського районіе. Є тут над
чим залАислитися і керівникам господарств, комсо
мольським організаціям і членам районних та міських
штабів і постів «Комсомольського прожентора».

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

В ОДНОМУ СТРОЇ®
З ГЕРОЄМ
Недавно в житті комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу водіїв колгоспу
імені XX з’їзду КПРС від
булася знаменна
подія.
На урочистих зборах комсолаольці одностайно
ви
рішили прийняти в свою
трудову сім’ю Героя Ра
дянського Союзу В. В. По
рине, а кошти, зароблені
на його рахунок, надсила
ти у Фонд миру.
— Про Б. Порииа ка
жуть — «людина з леген
ди», — розповідає групн тмсорг Л. Вареник.—Його
подвигами захоплюються
всі, шанують Порика й у
далекій Франції... За про
явлені-там мужність і ге
роїзм "В. Порину було при
своєно звання національ
ного Героя Франції. Але
головне, що спонукало нас
зробити вибір, — це те, що
разом з Василем Пориком’
у Бобринєцькому сільсько
господарському технікумі
вчилась і головний агроном нашого колгоспу Ге
рой Соціалістичної Праці
Лідія Миколаївна Цимбал.
За хорошу працю комсо
мольці не раз відзначали
ся парткомом і правлін
ням господарстве. Нині на
честь 40-річчя
Перемоги
КМК взяв підвищені со
ціалістичні
зобов’язання:
виробничий план 5 місяців
виконати до 9 травня.

О. ГАВРИЛЕНКО.
Бобринецьхий район.

ДОВІР’Я

ЗОБОВ’ЯЗУЄ
Усього дез роки тому
1. Журавель прийшла пра
цювати на ферму колгоспу,
імені Мічуріна. Для ви
знання ж знадобився лише
рік: дівчина була занесена
на колгоспну Дошку по
шани. Веселії вдача, робо
тящі руки, сумління — н чце допомагає комсомолці
в нелегких трудових’ буд
нях. Добрими результата-'
ми почала молода доярка і
нинішній рік: щодоби має
не менше 10 кілограмів
'
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молока на.кожну корову.
Краще
реалізовувати
продуктивні
можливості
корів 1. Журавель допома
гають досвідчені доярки
Валентина Масна і Ольга
Підлубпа.
У ні зимові дні молода
доярка робить все, щоб
не допустити зменшення
надоїв. До цього Гину на
дихає ще іі довір’я земля
ків, які недавно назвали
комсомолку своїм канди
датом у депутати до ра
йонної Ради народних де
путатів.
С. ПІДДУБНИЙ,
працівник
головаиів. сьної районної газели
«Комуністична праця».
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ловському.
М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Олександрія.

ЗА ПЕРІОД ЗИМІВЛІ
1984-85 РОКУ ТВАРИН
НИКИ ОБЛАСТІ мають
ПРОДАТИ ДЕРЖАВІ 106
тисяч ТОНН М’ЯСА,
430 ТИСЯЧ ТОНН МО
ЛОКА, 262 МІЛЬЙОНИ
ШТУК яєць.

Майстерності- працівни
кам вівцскомплсксу кол. .госпу імені Шевченка не
позичати. Торік вони одер
жали в середньому ло
102,8 ягняти на 100 вівце
маток і продали- державі
276 центнерів вовнп у чис
тому волокні, виконавши
планове завдання на 109
. процентів.
Середній на
стриг вовни на вівцю ста
новить по 5,9 кілограма у
’зйліковій вазі.
Відомий - колгосп імені

Шевченка і як племінне
господарство, що постачає
тонкорунних аскапїйських
овець. Валовий прибуток
^вїд реалізації вовни пле• мінних овець ї баранини
становив торік 839 тисяч
карбованців.
Справжніми майстрами
своєї справи стали чабани
Ганна Степанівна Левен-тир, Григорій Денисович
Головко, Іван Марковнч
Марікуца, Олексій Петро
вич Рспенко, які працюють

Високих трудових показників нині добивається доярка
колгоспу імені Леніна Долииського району Валентина
ПОКЛАД. Нині щодоби вона доїть від кожної корови
по 12 кілограмів волока. За високі показники у праці
В. Поклад недавно нагороджено орденом «Знак Пошани»*
Фото В. ГРИБА.

Ціна 2 коп.
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Як дбаєш, так
Рейдова бригада район
ного штабу «Комсомоль
ського прожектора» побу
вала на молочнотоварних
фермах
радгоспу
«Ташлицький». Адреса госпо
дарства була вибрана не
випадково:
як свідчили
зведення районного уп
равління сільського госпо
дарства, з ходом зимівлі
громадського тваринництва
тут не єсе гаразд.
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старшими чабанами. А-'.абан І. 1. Котляр став, пере
можцем обласних змагань,
зайняв друге місце в рес
публіканському.
Середній вік працівників
вівцекомплексу — 35 ро
ків. Тепер тг, хто починав
з нуля і добився справж
нього розквіту колгоспно
го вівчарства, щедро ді
ляться досвідом з молоди
ми чабанами, що вливаю
ться в сім’ю вівчарів. Се
ред них — молодий кому-

маєш

ку фермських пр *.:щень
до зиааи. Однак далі роз
мов справи не пішли. Не
чекали радгоспні ремонт
ники на таку «справжню»
зиму. Сяк-так утеплили ко

Ті, хто їх повинен обслуго
вувати, із завидним спо
коєм вислуховували про
хання й умовляння доярок
відремонтувати механізми.
На
трьох
.молочното
рівники, для звітності, ма варних фермах радгоспу
«Ташлицький» мало моло
буть. Скрізь протяги.
дих доярок. А в селі дві
Не подумали тут ні про
школи: середня і восьми
червоний куточок, ні про
кімнату побуту на фер річна. Та не хочуть дівчата
після школи йти на ферлАу.
мах. Є, правда, на терито
І це мало б насторожити
рії третьої молочнотовар
кервників і спеціалістів
ної ферми носозбудоєарадгоспу. Бо, як кажуть у
ний будинок тваринників.
народі: <Як дбаєш, так і
Та зараз він
порожній.
маєш».
Причина — немає
кому
Рейдове
Єрнг&да:
обладнати грубку чи плиту
А. ПОЗИЧАИЛО — го
для опалення(?!).

Прагнення
працювати
краще у молодих доярок
є. 1 воно підкріплюється
ділом, наприклад, у Тама
ри РачкоЕан. Минулорі ні
соціалістичні ззбоч’язания
Тамари — надоїти по 3150
Трапляються тут і по
кілограмів молока від ко
ломки фермських механіз
рови. Фактично ж цей ру
мів. Секретар комсомоль
біж перекрите більше, ніж
ської організації радгоспу
на двісті кілограмів. Та її
(він
же — інженер з техні
успіхи, результати
інших
доярок були б вагоміши ки безпеки) Валерій Федо
ми, коли б у радгоспі за тов розповів, як недавно
здалегідь
подбали про він організував спілчан до
створення належних умов помогти ВИЧИСТИТИ в коріьпраці
для
працівників никах. Бо кілька тижнів не
ферми. Влітку велось ба рухомо стояли на одній з
гнеєтранспортери.
гато розмов про підготов ферм

МАЙСТРИ СВОЄЇ СПРАВИ

ЗА СЕБЕ
1 ЗА ЗВИТЯЖЦЯ
На дільниці, де працює
комсомольсько - ЛАОЛОДІЖНИЙ КОЛЄНТИЕ сдноковшового екскаватора В. Погріб
ного з’явилося червоне по
лотнище, на якому зробле
но напис: «Працюємо за се
бе і за Олега Кошового».
Тільки
в січні В. По_
грібний разом з П. Ольховиком
(групкомсоргом),
В. Кузнецовим, С. Скляром мали палива на своєму
рахунку більше 16 тисяч
тонн. То — за героя-молодогвардійця. /Місячний за
робіток Кошобого пере
раховано до Фонду миру.
Гірники
комсомольськомолодіжного
колективу,
представляючи
комсо
мольців
вуглерозрізу
«Бандурівський»
на героїко-патріотичній
акції
«Рівняння на прапори Пе
ремоги», що відбулася в
Олександрії, рапортували
про свої здобутки голові
ради ветеранів виробни
чого об’єднання «Олєксандріявугілля» Б. К. Еесе-

№ 19 (3526).

лова районної комісії
пс проведенню гро
мадського огляду зи
мівлі худоби, І. ХМА
РА — заступник
на
чальника
районного
штабу
«Комсомоль
ського прожектора»,
В. ТІЛЕНОВ — поза
штатний кореспондент

газети «Молодий
мунарі».

ко

МелоЕисківсьчий район.
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ніст Леонід
Касинснко, в лракіїшу роботи школи,
Федір Сайко, Любов Запо І тому є вагомі' підстави
рожець та інші.'Коли вліт вважати, що багато із сьоку починається стрижка годвішніх школярів ста
овець, на комплексі панує нуть вівчарамп, механіза
особливе
пожвавлення. торами, представниками інСюди приходять діти вів ших сільськогосподарських
чарів — учні середньої професій. Тобто продов
ШКОЛИ, : щоб
ДОПОМОГТИ
жать трудові -династії бать
батькам упоратися з ча ків, примножать їх славу.
банськими «жнивами».
Нині зусилля вівчарів
Минулого року їх було
18 ,— комсомольців і піо спрямовані на високоефек
нерів. Поруч з батьками, тивне проведення зимівлі
наприклад, працювали Ва
В. OCTFOBEFXOBA,
лентина Котляр, Антоніна
громадський корес
Владковська, Володимир
пондент «Мсг.сдого
Бабенко та інші. Така до
комунара».
помога юної зміни ізвійшла Знам’янський район.
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Ім’я молодого майстра-нарбувальнина кіровоградського
заводу «Металіст» І. Трембача стало широко відоме на Ніоозоградщині о 1980 році, коли шість підготовлених ним
сувенірів виїзна комісія Оргкомітету. «Олімпіадн-00» до
зволяла випускати з емблемою Олімпійських ігор у

МИ — ЗА МИР!
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чимося

Вже третій рік школи
наукового комунізму в си
стемі народної освіти пра
цюють по-новому. Цього
року всі 39 шкіл науково
го комунізму, які діють
в школах, дошкільних і по
зашкільних закладах Олек
сандрійського району і
охоплюють 517 слухачів (в
т. ч. 124 члени ВЛКСМ),
працюють над проблемою
«Реформа загальноосвіт
ньої І Професійної шко
ли — складоза частина
удосконалення розвинуто
го
соц.ал.зму». Зросла
кількість слухачів, поліп
шився скл.'д пропагандис
тів. В 23 школах пропа
гандистами працюють ди
ректори шкіл і завідуючі
дитсадками.
Певний «цосв.д марксист
сько-ленінської освіти вчи
телів і вихователів набуто
в Красносільсзкій серед
ній школі, де пропагандис
том школи наукового ко
мунізму вите третій рік —
директор школи комуніст
В. М. Сироїжко. Керую
чись навчальним планом і
програмою шкіл для вчи
телів і працівників народ
ної освіти, Василь Микола
йович вміло спрямовує ді
яльність школи по таких
основних нз.-рямах: по
глиблене оволодіння тео
рією марксизму-ленінізму
про комуністичне вихозання підростаючого поколін
ня, удосконалення психолого-педагогічної освіти,
розвиток тзорчого став
лення вчителя до своєї
справи і на цій основі —
підвищення різня навчаль
но-виховного процесу и
школі.

дичні видання, екранно-ві
зуальні і ззукові засоби
навчання, обладнано стен
ди «На допомогу слуха
чам лолітшколи», «Методи
ка партійної пропаганди»,
«Виховання комуністично
го ставлення до праці —
головне завдання пропа
гандиста» та ін.
У цій школі наукового
комунізму приживаються
нові форми і методи за
нять. Крім лекцій, практи
кують семінарські занят
тя, захист рефератів, ме
тодичні й теоретичні кон
ференції, обмін досвідом
з питань політичної само
освіти, перевірку виконан
ня слухачами практичних
завдань, виховних заходів
з учнями. Цій же меті під
порядковані і єдині політдні, політичні інформації
ддя учнів.
Окремо слід підкресли
ти активність слухачів, які
в цьому навчальному році
після
закінчення
вузів
влились
у педколектив.
Це — учитель історії Ю. В.
Радсевич, учитель україн
ської мози Л. М. Цимбал,
учитель іноземної мови
О. 3. бєтреза, старша ліонераожата А. А. Оприщенко.

ДІТЯМ
ПОТРІБНІ
НЕ БОМБИ!

М Чимало робіт молодого автора пов’язано з історією,
сьогоденням Ніровоградщини. В центр! його уваги - Иай1
важливіші події в світі, цра.ні, республіці. Скажімо автор
закінчує роботу над серією сувенірів присвячених 40-річ.
чю Перемоги радянського народу у Велиніи Вітчизняній
війні 1941 —1945 років. Щойно отримано дозвіл республі
канської художньо-технічної ради Міністерства місцевої
промисловості УРСР на випуск заводом «Металіст» нової
роботи І. Трембача - су венірног о насті ль но го к.алендаря.
Виріб дозволено виготовляти з емблемою XII Всесвітнього фоетивая» мол°аИ С’уДЄНТ...)Бдч занінчив
над їо»иї тїорїм.
ф°™ в- Г₽»6А-

«Бережіть мир!» — під
таким девізом проходив
днями традиційний конкурс
політичного плакату у Кі
ровоградській
середній
школі № 11. Близько трид
цяти робіт було представ
лено па ньому. Тінь спале
ної у Хатині, а може у Хіросімі чи Сонгмі людини
закликає
живих берегти
життя, маленька дівчинка
дивиться з плакату переля
каними очима. «Захистіть
мир, люди!» — неначе звер
тається вона до всіх нас;
наївні дитячі аплікації —
земна куля, уквітчана різ
нокольоровими тюльпана
ми, стрімкий політ голуба
миру, крила якого — пра
пора різних країн світу —
ік далеко не повний пере
лік варіанті^ до розкрит
тя темп конкурсу.
Кожну з представлених
робіт захищали учні 1 — 10
класів. «Міі народилися
ПІСЛЯ ВІЙН!!. Але МИ добре
знаємо, скільки лиха несе
вона людям. Не встигне
дитина народитися, як на
неї чекають вже баї ато
. гена вибухівки. Але діти?!
треба не бомби, а хліб,
молоко, школи».
— На цьом}' плакаті по
ставили СВОЇ ПІДПИС!! ВСІ
учні нашого 1 «А» класу,—
сказала одна з першоклас
ниць, — Ми, як і всі ясені
люди землі, не хочемо Війан...
О. ЛЕБЕДЕВА.

Складовою частиною су
спільно-політичної
прак
тики вчителі — слухачі політшколи вважають
ке
Погодьтеся, шановні чи
рівництво учнівськими по тачі, ваш настрій, як прави
літичними гуртками. Доб ло, стає мажорним, коли із
ре працює гурток «Закон щойиоодержаної періодики,
комсомольського життя», яку ви ВИТЯГЛІ! із скриньки,
яким керує Ю. В. Радсе- випаде Поштовий чотирикут
аич та гурток «Наш ленін ник. Так, він підписаний ру
ський комсомол» під ке кою знайомої, близької, до
рівництвом А. А. Опри- рогої вам людини. Вп че
кали цієї звісточки з таким
щенко.

Спр ЗВЖп..М
довідкоаоінформаційним
центром
став створений та 8ЇДПОвідно оформлений кабі
S. ЯРМОЛЕНКО,
нет політичної освіти, де
завідуючий методкабі
зосереджені необхідна по
нетом райвно.
літична література, періо- Олександрівський район.
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комунар»

ців Альварсе Торрес Альсідедес, Нори Арлонтес Кобрера, Муііньї Баскес Орес
тес.
Виставка і захист полі
тичних плакатів відбулися у
Перегонівській СШ Голованівського району. Про це
повідомив нам вчитель М. Г.
Чуб. «Надовго запам’ятає
нетерпінням, таким
споді ться всім учням десятирічки
ванням. Умить розкриваєте ця акція. У ній взяли участь
конверт і... вже ведете за 70 хлопчиків і дівчаток. Пе
очну розмову зі своїм адре реможцями стали жовтенята
сантом.
Л. Ковальчук, В. Кривий,
Ну, а якщо з вами листує Н. Бабупіна, Н. Паїїтелсєпться не одна людина і не
дві, і навіть не десять, а,
скажімо, десь близько сот
ні чп п більше? Думаєте, не
буває такого? Де ж саме?
У редакції обласної моло
діжної газети, зокрема, і у
відділі шкільної і студент
ської молоді, де кожному
листові,
кожній звісточці
щиро, по-людському раді.
Коло дописувачів маємо
досить широке: і школярі, і
учні профтехучилищ, і вчи
телі та викладачі середніх і
вищих навчальних закладів,
і студенти. А ще люди різ
них професій і віку, котрі
небайдужі до тих питань,
висвітленням яких на сто
рінках «Молодого комуна ко,-піонери С. Троц, В. Ко
ронок, 10. Могилко, стар
ра» займається відділ.
шокласники
Л.
Олійник,
Про що ж нам пишуть?
Виставка
XII Всесвітній фестиваль Л. Бершадська.
велике
молоді та студентів у Моск продемонструвала
ві — визначна подія у жит прагнення наших дітей жи
ті всіх прогресивних людей ти тільки під мирним небом.
планети. Підготовка до його Та ‘цс й зрозуміло. Немає
проведення у нашій країні жодної людпнп в нашій
зараз у розпалі. Молоді ви країні, яка б не мріяла про
робничники
свої численні мир на всій планеті. І • гут
трудові досягнення присвя доречно згадати слова Ге
чують фестивалю, учні се нерального секретаря ЦК
редніх і студенти вищих КПРС,
Голови
Президії
спеціальних навчальних за Верховної Ради СРСР това
кладів всі у роботі над ви риша К. У. Черненка, сказа
конанням конкретних фести ні у промові на ювілейному
вальних завдань. Пожвави пленумі правління Спілки
лася діяльність шкільних письменників СРСР 25 ве
клубів
інтернаціональної ресня 1984 року: «...3 ядер
дружби. Особливої попу ною загрозою треба актив
лярності набувають ярмар по і цілеспрямовано боро
ки солідарності, конкурси тися. Так ми і робимо На
політичних плакатів. Сту- ші цілі ясні і незмінні. Ми
дентп-іноземці, що вчаться категорично проти конфрон
о Кіровограді, теж готую тації у воєнній галузі- Ми
ться до .майбутнього моло рішуче за радикальне обме
діжного форуму. Перш за ження і скорочення гонки
все добрим навчанням, не озброєнь, за заборону і повмалою громадською актив иу
ліквідацію
ядерної
ністю. Про це ми дізналися зброї».
із листів від кубішців-кісмівПро виставку і захист по

літичних плакатів нашісаЛп кі ж натхнеш і щирі слова
у своєму лисі і члени гуртка і в листі випускників Кіро
педінституту
«Юнкор»
Комишуватської воградського
СШ Новоукраїиського ра А. Іващука, А. Григоржевйону шестикласниці І. Лозо ського, II. Безсонової про
ва, С. Палюх, Л. Гороб- викладача кафедри хорозого диригування вузу В. І.
чеико.
Багате на різні цікаві по Воловеика. «Ось уже скіль
дії життя учнів СП'ГУ №9 ки років вій є незмінним ху
м. Кіровограда. Однією з дожнім керівником і дири
них стала зустріч із ветера гентом одного із добре ві
нами Великої Вітчизняної домих колективів художньої
студентів
війни В. Г. Ляшенком і Л. С. .самодіяльності
Луценко. Про неї розповіла КДПІ — народної хорової
секретар комітету комсомо капели.
лу училища 1. Завражна. •
■ Володимир Ілліч — це лю
дина, яка досконало во
лодіє мовою ’мистецтва і,
що головне, має неабиякий
дар передавати це вміння
ОГЛЯД ЛИСТІВ
іншим. Тільки ступивши на
поріг школи як учителі, ми
зрозуміли, наскільки важли
во і необхідно для кожного
педагога
володіти таким
вмінням», — читаємо в лис
ті.

Коли
справжні
друзі

Листоноша с Лозоватки Комгіаніївського району Марія
Шклярська вперше віддаватиме голос за кандидатів
у депутати Верховної Ради УРСР та місцевих Рад.
На зн і м к у: М. ШКЛЯРСЬКА з агітпункті сільсько
го будинку культури.
Фото Я. МИРГОРОДСЬКОГО.

Людина вважає себе тоді
щасливою, коли вона не по
милилася у виборі професії.
Завжди приємно слухати
захоплені розповіді свого
співрозмовника,
що його
робота «найцікавіша, най
важливіша, найвідповідаль
ніша...». Дівчата з 12-ї гру.
пн Кіровоградського СПТУ
№ 14 С. Довгаль, М. Яки.
мець, С. І оробцова ще тіль
ки оволодіваю! і. секретами
швацької справи, але вже
впевнені, що ІІС ПОМИЛИЛИСЯ,
здавшії, документи саме в
цей навчальний заклад.
Теплі слова про вчителя,
викладача, що став близь
кою людиною, старшим то
варншем, знаходимо в бата
гьох
листах.
Випускник
КІСМу 1984 року О'. Над
гребельний, що ніші працює
м а ііс г ром ш л я х о з о е кс п л у а
гаційної дільниці № 894 д
Одеській області, тепло роз
повідає про своїх улюблених
викладачів А. 1. Малюкова,
1. Л. Шаповалову, В, Є. Мо
роза, В. Я. Чабаного, М В
Власейка, Л. В'. Гольшу. Та

«...Широкі коридори Псршотравепської СШ, запов
нені дитячими голосами. Ве
села дітвора вийшла на пе
рерву. Кілька хвилин відпо
чинку — і шкільний дзвоник
покличе учнів знову у клас
ні кімнати. До дверей кабі

нету української мови та
літератури поспішає висока,
сарна жінка. Це Євгенія
Василівна Гарнаженко. По
над тридцять років свого
життя віддала вона школі і
вихованню
підростаючого
покоління». Читаючи розпо
віді^ Н. Голуб’евої з Компаніївського
району, не
важко уявити, яка ж во
на, Євгенія Василівна: і як
педагог, і як людина, і прос
то як надійний старшин друг
і товариш.
Скільки
різних листів,
СТІЛЬКИ різних подій, розпо
відей
Про долі ЛЮДСЬКІ,
життєві будні, свята... Ра
дісно і приємно від ТОГО. ЩО
нам довіряють, з нами ді
ляться, радяться. Так і не
винно бути між справжніми
Друзями, якщо навіть вони
подружили поки що ‘Іррез
листи.
Чекаємо
на нові зна
йомства!

ВІДДІЛ шкільної і сту
дентської МОЛОДІ.
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І згадали
солдатських
матерів

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

МІСЯЧНИК
ОБОРОННОМАСОВОЇ РОБОТИ

Нині в комсомольських
організаціях району влаштовусться багато цікавих
заходів, присвячених по
річчю Великої Перемоги. ■
У дні місячника оборонномасової роботи наші акти
вісти разом з дтсаафівцями, працівниками військко
мату, культармійцями ор
ганізовують
героїко-патріотичні акції.
В Йосипізській середній
школі, наприклад, пройшов
урок
мужності «Місце
служби — Афганістан». Тут
було проведено огляд уч
нівських творів, школярі
слухали
розповіді
про
О. Стоабу, Ю. Чайкоаського, воїніз-земляків, які
виконували
інтернаціо
нальний обов'язок в ДРА.
В цій же школі проведено
прес-конференції на теми:
«Молодь у боротьбі за
мир» і «За мир у всьому
^віті — це значить за жит
тя», тематичну політінформацію «Перечитуючи сто
рінки літопису Великої Віт
чизняної війни». А а Йосипівському клубі пройшли
вечори «Сп&сибі тобі, сол
дате!», «Солдатські мате
рі, солдатські дружини».
В десятирічці відбулася
зустріч з М. І. Михайловим
— однополчанином Героя
Радянського Союзу М. В.
Зайковського, який заги
нув на території ВільшанСького району. Проведено
Також збір загону «Пам’я
тай тих, хто славою овія
ний», де тризала розмова

про підпільну комсомоль
ську організацію «Спар
так»».
Пройшли комсомольці і
піонери вулицями села. На
стінах будинків, де жи
вуть ветерани, прикріпили
червоні зірки.
А а Калмазівській 8-річній школі влаштовано збо
ри піонерського загону під
девізом: «Крокуй за бать
ками вслід, примножуй
славу тих літ». В квітні тут
заплановано провести ком
сомольські збори на тему:
«Славу батьків збережи,
бойові традиції продовжуй».
У районному будинку
культури відбулося черго
во засідання
кіноклубу
«Майбутній воїн», на яко
му виступили працівник
райаійськкомату Е. М. Янішезський, ветеран війни
О. О. Якушко.
Комітети комсомолу кол
госпу імені Леніна (секре
тар О. Янченко), «Аврора»
(секретар О. Швець) на
громадили певний досвід
спільної роботи з культос
вітніми закладами.
Коли, наприклад, ветера
ну партії і комсомолу 1.1.
Гуржосу виповнилося 75
років, до нього прийшли
перший секретар райкому
комсомолу Г. ІІІалапко,
лауреат обласної комсо
мольської премії імені
Ю. Яновського О. Іванов,
режисер драматичного ко
лективу В. Джамілашвілі,
директор РБК Р. Іванова,
керівник агіткультбригади
«Вільшаночка» К. Бондар.
Тепло привітали фронто-

«Молодий
вика, влаштували в його
хаті концерт.
Райком комсомолу запровадив кубки імені Героїв Радянського Союзу—
наших земляків і тих, хто
загинув на території Вільшанського району в роки
війни. Розігрується кубок
з волейболу — імені Ге
роя Радянського Союзу
А. В. Грязнова, з кульової
стрільби — імені Героя
Радянського Союзу М. 3.
Телішевського, з багато
борства ГПО — імені Ге
роя Радянського Союзу
М. В. Зайковського.
Активізувалася також ро
бота з початкової військо
вої підготовки.
Скажімо, з Йосипівській
середній школі (військовий
керівник Г. І. Лебідь) на
лагоджено тісні зв'язки з
випускниками
десятиріч
ки, нині курсантом Харків
ського вищого командноінженерного училища Во
лодимиром Солоненком,
курсантом Горькозського
вищого зенітного ракетно
го училища ПВО Олек
сандром Чабанюком.
Успішно складають за
ліки з фізичної та військо
во-технічної
підготовки
комсомольці Вільшанської
СШ. Серед них — Олег
Хрипун, Юрій Войніков,
Володимир Тріпалін, Ва
дим Добров, Едуард Чернега. Протягом двох ос
танніх рокіз команда цієї
школи виборює кубок рай
кому комсомолу з кульо
вої стрільби. Під керів
ництвом капітана запасу
військового керівника А. В.
Шевченка в десятирічці
створена кімната бойової
слави.
Нині у комсомольських і
дтсаафівських організаціях
плануємо провести воєні
зовані спортивні ігри, агітпробіги, конкурси «Нумо,
хлопці!», масові турніри з
військово-прикладних видів спорту,
В. ТРОЯНСЬКИЙ,
другий секретар Вільшанського
райкому
комсомолу.

Н а знімку: майбутні швачки учениці Кіровоградського СПТУ № 14 під
час практичних занять.
Фото М. КОЛІСНИЧЕНКД.

Особиста першість трудрезервівців республіки з
боксу п'ять дніз проходила
в Будинку
фізкультури
спортивного клубу «Зір
ка». На кіровоградському
рингу свої здібності де
монстрували майже 140
представників шкіряної ру
кавички 1970—1971 років
народження з багатьох об
ласних рад товариства. Се

ред них були і наші зем-_
ляки.
Впевнено провів бої се
микласник СШ № 34 об
ласного центру Олег Ко
зуб. Серед тих, хто зма
гався у вагозій категорії
до 44 кілограмів, він не
мав собі рівних. Срібної
нагороди удостоєний учень
профтехучилища № 6 Сер
гій Пустовий. Цих кіровоградціа до змагань готу
вали тренери Олександр
Холодний та Володимир
Загарій.
Добру технічну і тактич
ну підготовку
ведення
боїв
продемонстрували
дніпропетрозці Сергій Во-

лоденко, Іван Макеев, Ко
стянтин Васанець, донеч
чани Роман Коваль, Воло
димир Єрмаков, львів’яни
Володимир Шетковський,
Олександр Романюк, Ігор
Гад як. Всі вони одержали
дипломи першого ступеню
і нагороди президії рес
публіканської ради «Тру
дові резерви».
З числа кращих атлетів
відібрано збірний колек
тив, який захищатиме спор
тивну честь трудрезервівціз на юнацькій першості
УРСР, що відбудеться та
кож у Кіровограді напри
кінці лютого.

ф Першість Центральної
ради сільського спортив
ного товариства «Урожай»
з легкоатлетичного кросу
відбулася в Єсентуках. З
складі збірного колективу
республіканської ради ДСТ
«Нолос», який у командно
му заліку став володарем
вищих нагород, виступала

ученица
Ганворонського
машинобудівного техніку
му Галина Котова. Серед
юніорок на біговій дистан
ції 3000 метрів вона зай
няла перше місце.
ф У Кіровограді відбув
ся перший тур республі
канських юнацьких заочних
змагань з легкої атлетики
серед 16 — 17-річних спорт
сменів. На старти вийшло
понад 160 представників з
міст і районів області.
Переможцями з окремих
видів програми стали: ви
хованці
дитячо-юнацької
спортивної
школи
облспортномітету
Олснсандр
Зилиневнч зі стрибків у

довжину (б метрів 69 сан
тиметрів), Наталя Левшун
подолала планку, встанов
лену на висоті 168 санти
метрів, Наталя Сирота з
Олександрівни з результа
том 5,4 секунди
першою
пересікла фінішну стрічку
на дистанції сорок. метрів,
авангардівка Олена
СмИляк пробігла 300 метрів за
45,8 секунди, а Анатолій
Короной з Олександрії 1000
метрів — за 2 хв. 46 сен,,
Олег Рудий з Ульяновки
стрибнув у висоту на 185
сантиметрів.
У командному
заліку
вища сходинка дісталася
легкоатлетам обласного від
ділу народної освіти.

БОКС

РИНГ ЗІБРАВ
ЮНИХ

===== ГРАНІ МОРАЛІ
ІМ’Я.

Першоосередок

С держази, її основа, її
опора і оплот. Як дбає Ра
дянська держава, громад
ськість, близькі про моло
ді сім’ї! Скажімо, ще не
так давно молодятам до
водилося починати влаш
товувати своє сімейне вог
нище з миски й ложки, з
валізки. А тепер? Молоді
люди, що одружуються,
вже з перших кроків ма
ють матеріальну допомогу
від батьків, підприємств,
колгоспів і радгоспів тощо.
У багатьох колгоспах мо
лодим дають иа виплату
на 5, 10 чн на 20 років
зручні,.затишні будинки чи
вручають ключі від нових
з усіма зручностями квар
тир. Живіть, трудіться,
молодята, не знаючи турбот про житло!
Сім’ї значно помолодша
ли: Хлопець, повернувшися
з лав Радянської Армії
(йому 20 років) одружує
ться. 1 це добре, що сім’ї
помолодшали.
Майбутні
діти матимуть міцну опору
в молодих дужих батькові
й матері.
А хто заперечить, хто не
бачить, що є відрадні змі
ни й у освітньому відно
шенні? Це вже правило, що
юнак і дівчина мають се-

редшо оезіту або й спеці
альну чи вищу — технікум,
інститут, начитані, культурні, з широким колом
запитів, інтересів, мають
цікаву роботу в полі, на
фермах, у майстернях, у
школі, лікарні... їх знають,
їх шанують, вони на видно
ті, разом ідуть сімейною
життєвою дорогою — мої
земляки наші хороші моло
дята Побережці, Смадпчі,
Пєчкінп, Грималовські, де
сятки інших молодих сі
мей...
Але ми не можемо за
крити очей і на те, що чи
мало сімей розпадаються.
Як це трапляється? Є до
статок, є цікава робота, і
ось чуєш — ті розлучились
на другий тиждень після
весілля, ті — через гри мі
сяці, ті через рік, і рідше,
далеко рідше через п’ять,
через десять років...
Моральний удар і для
нього й для неї — от що
таке розлучення. А якщо є
діти? Чп не горе для них?
Про це я хотів бн написа
ти окремо, а тепер спро
буймо докладніше розібра
тися у причинах, що ве
дуть до розлучень. Пого
воримо, на мій погляд, про
найголовнішу.
Як не дивно, вона в то-

му, що сім’я помолодшала.
Як правило (хоч є й ви
нятки) ні юнак, ні дівчина,
оте молоде подружжя, ще
не підготовлені до спіль
ного сімейного життя.
У них була одна дорога
до одруження. А потім по
чинається інша, що ніяк
не є простим продовжен
ням першої.
У першій переважали
краса, поезія зустрічі, пал
кі кохання, а після одру
ження появляється неми
нуча життєва проза. Там
чимало випробувань і ек
заменів: чн вмієш ти при
готувати їжу? Чи знаєш,
як провести спільно віль
ний час (пе як раніш —
одну—дві години), вихід
ний, щоб не було нудно і
одноманітно? Чому є проб
лемою приготування обіду?
Досі не тільки для юнака,
а її для дівчини все готу
вала мати (нехай, допю, я
зварю й спечу все сама,
для тебе ще прийде час,
іди до подруг, розважайся,
гуляй, бо ох і клопітне оте
заміжнє життя). На уро
ках домоводства у школі—
відпочинок
від важчих
предметів. Буває, що раз у
рік зліплять вареники, за
просять на них учителів,
хай перекопаються, що во

[ПУБЛІЦИСТИЧНІ РОЗДУМИ ГїРО деякі ПРОБЛЕМИ
СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ]
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нн чогось навчилися...
Є й інші сім’ї, де дівча
та й ".обрі учениці, і аомічниці.
Є її інші школи, де уро
ки домоводства — це таки
уроки домоводства.
І є й інші екзамени на
право називатись не тіль
ки коханою, а й хорошою
господинею, товаришем у
життєвій дорозі.
Обоє складають вели
кий екзамен на ставлення
до праці. Я думаю, що
там, де молодий чоловік,
молода жінка трудяться з
вогнпком, із завзяттям, там
розлучень не буває!
Тепер молоді здебільшо
го починають сімейне жит-.
тя окремо від старших.
(Ви ж не забули, що те
пер колгоспи для молодо
жонів будують, надають
їм житло, ключі від квар
тир?). Село залишається
селом. Біля буднику обо
в’язково є город, є на
перших порах хам
неве
личке, але господаре і зо.
На чиї плечі лягає воно?
У переважній більшості
випадків на плечі обох.
Та ії тут немає правила
без винятків. Він, напри
клад, механізатор чи водій
машини. Роботи у колгоспі
з ранньої весни й ло піз
ньої осені вистачає, є вона
й узимку, О і же, ги вже,
жінко, сама якось справ
ляйся з усім...
Л коли з'являються діти?
Ноша на плечі молодої
жінки ще іяжчає. Гуі уже
іноді й не до телевізора
не до книги, не до гости:!,
не до участі в хоровому
гуртку...
Однак де ж вихід? По
ворот назад, до старших,
під їхнє крило? Не «бо
в'язково. Це не поряі .нок.
Л де ж він?

Нічого страшкого немає.
Все це увійде в свою ко
лію. Можна здолати отой
перший бар’єр у перші ро
ки сімейного життя. ГІрн
умові, коли все ділиться
навпіл. Якщо такого поді
лу нема, злагоди пе буде,
там неминуче з’являться
сварки, невдоволення, що
часто веде до найгіршого—
до розлучення. 1 ще таке.
Юнь потрібно готувати до
майбутнього подружнього
життя. Таких університетів
нема. Але як добре, що є
початок, що для старшо
класників введено нову ди
сципліну — уроки про сі
мейне життя. Підбір викла
дачів повинен бути особ
ливо старанним, продума
ним, — тут погрібні мудрі,
добрі психологи. Споді
ваємося, що гам зазвучать
слова про вірність солдаток-вдів і тих, що у злаго
ді дожили до срібних і зо
лотих весіль, що мають чу
дових дітей і внуків. Теоре
тичні прописні істини, иавчальний дидактичний ма
теріал повинні підкріплю
ватися прикладами з жит
тя.
1 цього теж не відки
неш — добру школу і юнак
і дівчина мають проходити
і у своїх сім'ях. Мати и
тільки мати має навчити
доньку, як зготувати їжу,
як догляда і п дії гину, щоб
росла вона дужою і здо
ровою.
Життя ба інків має бути
у всьому прикладом для
дітей. Багько завжди має
пам’ятати, що на ньрго-

бутньому так робитиме і
син.
Увійти в колію родинно
го життя молодожонам
повинні допомогти ц друзі
по роботі, сусіди.
І останнє. Щоб була
міцною сім'я, треба п самим
молодожонам боротись за
неї, боротись разом і тіль
ки разом.
Тоді, коли починається
е-проза», ніби розвіюється
поезія. Будемо називати
речі своїми іменами. Бу
ває, лаєтдся, що не тачя
вже й красуня твоя чорно
ока. Наче ота, з синіми
очима, краща. Так що? К»
дати чорнооку і летіти до
тієї з синіми очима? А як
і та перестане цікавити?
Може, й у хлопця (як досі
не помітила!) різкий ха
рактер, він, виявляється
невпховавнй. Так що ж —
прощавай, Василю, і здрас
туй м’який, як віск, із со
лодкими словами Віта ли
пу? А дігв-малята лишай
теся без батька, вас при
лаштують у дідуся й ба
бусі, а ми полетимо з Віталиком шукати романтики?..
• Але ж і у Віталпка неод
мінно виявляться недоліки
(вони ж у всіх еі).
Давайте ці питання ви
рішувати разом, бо ми —
сім’я, ми клятву давали
нг віриість одне одному,
рідним, друзям, народові,
державі! Здолаємо разом
труднощі, підемо плече в
плече разом. І разом збу
дуємо своє щастя, вихо
ваємо синів і дочок, до
ждемося внуків, дійдемо
ЩОХВІІЛННП ДИВИТЬСЯ
СЯН. ДО срібного Й ДО ЗОЛОТО! О
Якщо ти лаєш. ображаєш весілля.
матір, у'Тиайбутньому це
Тільки разомі
повторить і син. Якщо
Микола СТОЯН.
ти — з ласкою, з добрим с. Панчеве,
гумором, з готовністю до Нозомиргородський
помогти дружині, у май район.

4 стер

«Молодий

комунар»

О лютого 1985 року

А УТ

Д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Від
гукніться сурмачі! 0.05 —
Балет К. Молчанова * Мак
бет». Вистава Великого те
атру Союзу РСР. 10.55 — До
ну мента, і ьн і і й
телефільм.
11.20 — Новини. 14.30 — По
вний. 14.15 — Прем’єра до
кументального фільму «Ннжльокамський варіант». 15.05
,— Грають учасники народ
ного колективу фортепіан
ного класу МДУ їм. М. Ло
моносова. 15.20 — Розпові
дають наші кореспонденти.
15 50 — < Земле моя — доле
моя». 16.40 — Новншп 16.45
— Дітям про звірят. 17.15 —
До 80-річчя революції 1905—
1907 років н Росії. В. І. Ле
нін. «Дві тактики соиіал-де:
мократії в демократичній
революції». 18.00 — Виступ
ансамблю народного танцю
«Пролісок»
Варншівського
районного Будинку культу
ри. 18.15 — Наука і життя.
18.45 — Сьогодні У світі.
19.00 — Людина
і закон.
19.30 — Чемпіонат СРСР з
хокею: «Динамо» (Москва)—
«Торпедо». 21.00 — «Час».
21.45 — До ІО-річчя Великої
Перемоги. «Нам дороги ці
забути не можна». Поезія.
Д Самойлов. 22.15 — Кон
церт майстрів
мистецтв.
22.55 — Сьогодні у світі.

1000 — Новини. 10.20 —
Концерт 11.15 — Телефільм
«Є і така можливість». 11 4(1
— Шкільний сирая. 9 кл. Ук
раїнська література 12.10 —
Компас туриста. 12.40 —
Новннн. 12.55 — Тележурнал
«футбол-хокей».
13.25 —
Орієнтир. 16.00 — Новини.
18.10 — «Срібний дзвіночок».
16.30 — Грають юні музи
канти. 17.00.— Па арені цир
ку. 17.25 — Назустріч вибо
рам. У передачі бере участі,
і олова виконкому Кримської
обласної Ради народних де
путатів 10. Г. Бахтіп. 18.00—
Телефільм «Соната для флей
ти». (Кіровоград). 18.15 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.30 - Уроки конкретної
економіку.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Незабутні». Народ
ний художник СРСР А. Пстрицький. 20.30 — Концерт.
20.40 — ІТа добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній телефільм «17 мнттєвостей весни». 6 серія. 23.00
— Новини.

ЦТ (II програма)

ковзанярського спорту, Чоповіки. 23.45 — Новини.

А УТ

рі. 9.15 — Фільм «Я прийшла
назавжди». 10.30 — Концерт
ансамблю старовинної му
зики «Концертино». 11.05 —
Прем'єра
документального
фільму «Я наш народ усім
серцем лцоблю...». 11.25 —
Новині!. 14.30 — Новини.
14.50 — Науково-популярний
фільм про нафтовиків Тюмені «Біля нафтового конти
ненту». 15.35- — Концерт
майстрів мистецтв Каракал
пацької АРСР. 16,05 — Но
вини. 16.10 — Агропромисло
вий комплекс Підмосков’я.
16.40—Російська мова. 17.10
— Роби з нами, роби як ми,
роби краще за пас. 18.10 —
Тележурнал «Співдружність».
18.40 .— Мультфільм. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 —
Маленький концерт. 10.20 —
XXVII з’їзду КПРС — гідну
зустріч. 19.50 — Прем’єра
телефільму «Третій у п’ято
му ряду». '21.00 — «Час».
21.45 — Відкриття VI Міжна
родного фестивалю телепро
грам про народну творчість
«Веселка» в Концертній сту
дії Остапі,'іно. Виступ Дер
жавного академічного Пів
нічного російського народ
ного хору. 23.10 — Повиті.

чість «Веселка», «вСвято ко
сарів». (Монгольська Народ
на Республіка). 14.30 — Но
вини. 14.45 — «Сім’я і шко
ла». 15.15 — Мультфільм.
15.25 — Бесіда політичного
оглядача А. Іващеика. 15.55
— Новині!. 16.00 — «Перу»
Документальний фільм. «Ста
новлення». Фільм 1-й; «Бо
ротьба». Фільм 2-й. 17.55 —
У світі тварин. 18.55 — Бе
сіда 10. Жукова. 19.55 — Пісня-85. 21.00 — «Час». 21.35—
Фільм *м5й ДРУГ Метре».
23.00 — Чемпіонат світу з

8.00 — Гімнастика. 8 15 —
Документальний телефільм.
•8.35. 9.35 — Астрономія. 10
клас. 9.05. 12.40 — Німецька
мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Фізика. 10.35. 11.40 — За
гальна біологія. 9 кл. 11.05—
Мамина школа. 12.10 — Істо
рія. 7 клас. 13.10 — Чи зна
єш ти закон? 14.00 — Життя
О. Островського. 15.10 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Більше хороших то
> ЯТ
варів. 18.50 — Документаль
ний
телефільм «Зустріч».
10.00 — Новини. 10 20 — 19.15 —
гітарист Б. Кім.
Концерт. 11.35 — Художній 1.9.30 — Грає
Тележурнал «Спів
фільм «17 ммттсвостей вес дружність».
20.00
— Вечірня
ни». 5 серія. 12.45 •— «Про казка. 20.15 — Концерт.
21.00
пагандист». 13.15 — Новини. — «Час». 21.45 — Телефільм
А УТ
15 25 — «Сонячне
коло». «Аревік». 2 серія. 23.00 —
10.00 — Новини. 10.20 —
15.55 — Зустріч
виборців Новини.
Виробнича гімнастика. 10.35
Баглійсьігого виборчого ок
— Шкі.іьийй екран. 9 кл. Фі
ругу Дніпропетровської об
зика. 11.05 — Художній, те
ласті з кандидатом у депута
лефільм «17 миттсвостей вес
ти Верховної Ради УРСР,
членом Політбюро ЦК КПРС.
ни». 6 і 7 серії. ІЗ.Зр — По
першим секретарем ЦК Ком
виті. 13.45 — Людина і мо
партії України товаришем
ре. 16.00 — Новини. 16.10—
В В. Щербицьким. По закін А ЦТ (І програма)
«Срібний дзвіночок». 16.30—
ченні — Концерт. 18.30 —
Фільм-концерт. 17.05 — «Не
8.00 —"«Час». 8.35 — Оче
Документальний фільм. 19.00
серця». 18.00 —
— Актуальна камера. 19.30 видне — неймовірне. 9.35 — спокійні
«Доля людини». 11.10 «День за днем». (Кіровоград).
>— Чемпіонат СРСР з хокею: Фільм
18.15 — Концертний зал
—
Новини.
14.30
—
Новини.
«Сокіл» — ЦСКА. 2 1 3 пе 14.45 *— Документальний те- «Дружба».
Виступає, ан
ріоди. В перерві — «День аа .•іефільм.
15.15 — Співає на- самбль «Русь». (Кіровоград).
днем». (Кіровоград). 20.45 — родішіГ артист
РРФСР
С.
Лей18.55
—
Оголошення.
(Кіро
на добраніч, діти! 21.00 — феркус. 15.55 — Новини. воград). 19.00 — Актуальна
«Час». 21.45 — Концерт. 16.00/— Шахова школа. 16.30 камера. 19.30 — Телефільм
22.15 — Відеорепортаж про — В Концертному залі — «Суданські самоцвіти». 10.50
зустріч виборців Баглійсько- школярі. 17.10 — «Лісовий — Твоя життєва позиція.
го виборчого округу Дніпро
Башкирі!». 17.45— 20.30 — Е»! радний концерт.
петровської області з канди комплекс
Державного ансамб 20.45 — На добраніч, діти!
датом У депутати Верховної Концерт
лю
танцю
РСР 21.00 — «Час». 21.45 — Ху
Ради УРСР членом ІІолітбю-. «Летува». Литовської
18.15 — Ленін дожній телефільм. «17 мит
ро ЦК КПРС. першим секре ський університет
мільйонів.
тарем ЦК Компартії України «Праця — суспільство
— тє.востсй весни». ії серія.
товаришем В. В. Щсрбиць- людина».
23.10' —
18.45 — Сьогодні у 22.55 — Повніш.' роздуми».
ким
«-П’ять хвилин на . __
світі. 19.00 — Світ і молодь. Молодіжна
розважальна
про
19.35 — Мультфільм. 19.45
— Назустріч виборам. 20.05 грама.
'А ЦТ ЦІ програма)
— «І жартома. 1 всерйоз».
Кіпоионцерт. 21.00 — «Чдс». А ЦТ (II програма)
21.45
— До 40-річчя Великої
8.-00 — Гімнастика. 8.15 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35. Перемоги. .«Солдатські ме
9.35 — Історія. 5 клас. 9.05. муари». Фільм 2. Докумен Документальний телефільм.
13.15 — Французька мова. тальний телефільм..22.45 — 8.35, 9.35 — історія. 4 кл.
9.05. 12.30 — Англійська мо
10.05 — Учням 1ІТУ. Естетич Сьогодні у світі.
ва. 10.05 — Учням ПТУ.
но виховання. 10.35. 11.35 —
«Подвиг народів». Велика
Ботаніка. 5 клас. 10.55—На £ УТ
уково-популярний
фільм.
Вітчизняна війна в радян
І1.05 — Шахова школа. 11.55
16.00 — Новини. 16.10 — ській літературі. 10.35, 11.40
'— До 25-річчя університету «Срібний дзвіночок». 16.30— — В. Катас.в. «Біліє парус
Дружби народів ім. П. Лу- Республіканська фізнко-ма- одинокий». 5 клас. 11.05 —
мумби. 12.15 — Географія. тематичпа школа. 17.00 — Фізика.
12.10 — Природо
8 кл. 12.45 — Загальна біоло Назустріч XII Всесвітньому знавство. З кл. 13.00 — Сто
гія. 10 кл. 13.45 — О. Фадеев. фестивалю молоді та студен рінки історії. «Єдність зара
«Розгром». 14.30 — «Дайте тів у Москві. «Іптерклуб». ди Перемоги, заради миру».
мені точку опори...». Про за- 13.00 — Телефільм «Ліричні До 40-річчя Кримської (Ял
кони плавання тіл у рідинах мелодії». (Кіровограді. 18.15 тинської) конференції глав
1 -азах. 15.00 — Новини. — «День за днем». (Кірово урядів СРСР,- США. Велико
18.00 — Новини. 18.15 — До град). 18.30 — «Від виборів британії. 14.00 — Життя
кументальний телефільм < Бу до виборів». (Кіровоград). О, Островського. -15.00 —
ти потрібним людям». 18.45 19.00 — Актуальна камера. Новини.
18.00 — Новини.
— «...До шістнадцяти і стар 19.30 — «Автограф». 20.40— 18.20 — Учителю — урок
ий». 19.30 — Музичний кі На добраніч, діти! 21.00 — музики. 2 кл. 19.20 — «Зав
«Час». 21.45 — Художній те
оск. 20.00 — Вечірня казка.. лефільм
<17 миттєвосте») жди в строю». 19,40 — Грає
20.15 — Міжнародна панора весни».-7 серія.
23.00 — По духовий оркестр . Будинку
ма. 21.00 — «Час». 21.45
культури ім. С. Зтєва м, Мо
шти. 23.10 — Світ поезії.
Телефільм «Аравія». 1 серіскви. 20.00 — Вечірня казка.
22.50 — Новини.
20.15 — Ритмічна гімнасти
д ЦТ (И програма)
ка. 20.45 — Прем’єра 'доку
ментального
телефільму
8.00 — Гімнастика. 8.15— «Барви
гірських лісів». 21.00
Документальний телефільм. — «Час».
21.45
—
Телефільм
8.35 — 0. М. Горький. «Пісня «Кінь, рушниця і вільний
ві
про Сокола». «Пісня про Бу тер». 22.50 — Новини.
ревісника». 7 клас. 9.05. 12.10
гд ЦТ (1 програма)
— Іспанська мова. 10.05 —
— Учням ПТУ. Суспільство
8.00 — «Час» 8.55 — Фільм знавство.
10.35, 11.40 —
«Залізний потік». 10.15 — Л. Толстой. «Війна і мир».
Клуб мандрівників. 11.15 — 9 клас. 11.05 — «Сім’я, і шко
Новини.
14.30 — Новини. ла». 12.40 — В. МаяКовськйй
14.50 — На землі, в небесах — художник. 13.25 — Фільм А ЦТ (І програма)
і на морі. 16.10 — Новини. з субтитрами.
«Приватне
16.20 — До 40-річчя визво життя». 15.05 — Новини.
8.00 — «Час».. 8.35 — Грає
лення Будапешта від пімець- 18.00 — Новини. 18.15 — квартет солістів Російського
народного
оркестру імені
Сільська
година.
19.15
—
но-фешистрьких
загарбни
ків. Нінопрограма. 16.40 — Ч' мпіонат. світу з біатлону. М. Осипова, 8.55 — АБВГДейка.
9.25
—
Прем
’єра доку
Ф. Шуберт. Фортеп і ниві) 20 км. Чоловіки. 20.00 — Ве
квінтет «Форель». 17.25 — чірня казка. 20.15 — Світ ментального телефільму «...1
«...До шістнадцяти і старші» І ос іни. 21.00 — -Час». 21.45 не Тільки літати». 9.55 —
18.10 — В. І. Ленін — депу — Фільм «Я прийшла на А. Скулте. Сьома симфонія.
тат Московської Ради. Із завжди». 23.С0 — Повніш.
10.35 — Розповіді про ху
никлу
«Сторінки історії».
дожників. 11.20 — Всесоюз
18.4.5 — Сьогодні у світі.
ний телеконкурс «Товариш
19.05 — Мультфільм. 19.20—
пісня». 12^0 — Прем’єра до
До 40-річчя Великої Перемо
кументального
телефільму
ги Фільм -Доля людини».
• Фізкульт-ура». 12.25 — До
21.00 — «Час.- 21.45 — Твор
40-річчя Великої Перемоги.
чий печі" Героя Соціалістич А ЦТ (І програма)
Клуб фронтових друзів «гПеної Праці Сергія Михалкова
реможці». 13.50 — VI Між
8.00 — «Час». 8.35 — В народний фестиваль теле
в Державному театрі естра
ди. 22.45 — Сьогодні у світі. концертному залі — школя- програм про народну твор

НАША АДРЕСА:

«Молодей коммунар» орган Кировоградского

31! 6050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

аул. Луначарсьнсго, 36.

Ее украинском яэыну,

ЕН 00934.

Обсяг 0,5 друк, арк,-

10.00 — Пошти. 10.20 —
Художнііі фільм «17 М1ІТТСвоетей весни». 8 серія. 11.30
— Доброго вам здоров’я.
12.00 — Призначається поба
чення. 12.30 — Паш друг —
спорт.
13.30 — «Сибірська
жива старовина». 13.40 —
Концерт. 14.30' — Наука і
час. 15.15 — Камерні твори
українських
композиторів.
16.10 Художній телефільм
для дітей. «Вершники». 2 се
рія. 17.25 — Вечір політич
ної поезії. 18.20 — Школа -1
час. 18.45 — Скарби музеїв
України. 19.00 — Актуальна
камера. 19.40 — Знімається
кіно. 20.40 — На добраніч,
діти! 21.00 — - Час». 21.35 —
Концерт. 22.25 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.1-й —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Документальні філь
ми. 9.00 — Ранкова пош
та». 9.30 — Наш сад. 10.00—
Клуб мандрівників. 11.00 —
Чемпіонат СРСР з легкої ат

автоматгаого міжміського
Абонентам АТС-2, АТС-3,
АТС-4, АТС-0, АТС-7, для
виклику абонентів інших
міст необхідно зняти труб
ку і набрати цифри 89, по
тім код потрібного міста,
номер телефону абонента,
якого викликаєте іі номер
телефону, з якого прово
дите набір. Пауза між на
бором цифр повинна бути
не більшою 10 секунд.
Абоненти, телефони яких
лочшіаютьср з цифри «4»,
• після набору цифри «8»
повинні повторно одержа
ти сигнал «готовність стан
ції» й лише після цього
продовжувати
набір за
встановленим порядком.
Після закінчення набору

летики 11.45 77 Кйіопанорі,.**
мл. 13,30
<Шллх, обрпмнї’і
одного разу». 14.00 — ПА
40-річчя Великої Перемоги
Кіиоепопея «Велика ВіТЧИз’
пяна». ФІЛЬМ 1. «22 чегішіа
1941». Фільм 2. «Битва за
Москву». 15.40 — МіжнароїД
ний огляд15.55 — Стадіон
для всіх. 16.25 — Л. Бетхо
вен. Симфонія № 5 у вико,
ванні Берлінського симфо
нічного оркестру, 17 00 . _
«Здоров’я». 17.45 — Чемпіо
нат СРСР а хокею: «Хімік.>Х
«Динамо» (Москва). 2 і з пе
ріоди. 18.20 — Якщо хочеш
бути здоровим. 19.15 — Чем
піонат СРСР з баскетболу
Жінки. ЦСКА — «Динамо»
(Новосибірськ). 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Чемпіо
нат світу з біатлону. 10
Чоловіки. 21.00 —
.
21.35 — Москва. Великий^т
консерваторії. Концерт Дер
жавного камерного оркестру
«Віртуози Москви» під керу
вавшім В. Співакова.

Редактор
Ю. СЕРДЮ^ЕНКО.

Сі

цифр ви повинні почути
короткий подвійний пере
вірочний сигнал станції.
Якщо телефон, який ви
викликаєте, вільний, то
через 20—40 секунд ви по
чуєте довгі гудки: Це озна
чає, що абоненту подає
ться виклик. Якщо ж телефон зайнятий, буде чути
короткі сигнали. Покладіть
трубку і через певний час
повторіть набір. Якщо ви
не почуєте перевірочного
сигналу, набір повторіть.
Пам’ятайте! Номер або
нента, якого вв викликає
те, в обласних і республі
канських центрах повинен
складатися з семи, в рай
центрах— з п’яти знаків.

Якщо помер абонента має
знаків менше, набирайте
перед номером, який ви
викликаєте,
відповідну
кількість нулів.
Примітка: Перед набо
ром абонентів Києва слід
набрати цифру 2, якщо
номер шестизначний.
Якщо номер телефону^
якого здійснюється набц .
не буде набрано або буде
набрано невірно — з'єд
нання не відбудеться.
При тривалому пепабпраи’иі номеру необхідно по
відомити чергового АМТС
телефоном 2-58-20.
Нині виконано роботи по
покращенню зв’язку через
АМТС абонентів, АТС-6.

Коди МІСТ, З ЯКИМИ МІЖМБСЬКТелефОННИЙ зв'язок
діє цілодобово
Номер телефону довід
Направлення
Код
кового бюро АТС

095
Москва
5-22-22
Біла Церква
044-63
5-29-99
Бориспіль
044-95
044-69
■
5-13-51
Володарка
22-22-22
Дніпропетровськ
056-0
Донецьк
• 062-0
93-05-22
044-2
Київ
22-22-22
051-0
•.Миколаїв
35-15-55
- 048-0
Одеса
22-22-22
053-22
Полтава
2-22-22
Пєреяслав-Х/лельницький 044-67
5-23-79
047-22
Черкаси
2-22-22
067-0
Кривий Ріг
29-22-22
Райцентри Кіровоградської області
217
Бобринець
2-12-22
218
Вільшанка
9-12-22
214
Гайворон
2-12-22
212
Голованівськ
2-14-44
216
Добровеличківка
2-12-22
248
Долинська
2-22-22
247-0
Знам'янка
22-22
230
Компаніївка
9-14-44
210
Мала Виска
9-11-31
231
Новгородка
9-16-44
219
Новомиргород
9-22-22
211
Новоукраїнка
2-22-22
244
Олександрія
2-22-22
Олександрівна
232-0
22-22
Онуфріївна
245
9-12-22
246
Петрове
9-12-22
Світловодськ
243-0
34-34
Ульяновка
213
9-12-22
Устинівка
249
4-14-49
Адміністрація Кіровоградської ТТС.
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