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ЗУСТРІЧ В РЕДАКЦІЇ

'XXVII

Спогад
про
«Спогади»

ДЕЛЕГАТ З'ЇЗДУ
Знайомтесь: Надія ГОРОЬЕЦЬКА, швея-мотористка
Олександрійської швейної
фабрики. Вона — секретар
партійної організації пошивечного цеху № 1, незмін
ний організатор різнома
нітних коннурсів на під
приємстві.
Та, звісно, насамперед,
Надія — одна з кращих
трудівниць фабрики. За
успіхи в праці відзначена
орденом Трудової Слави
III ступеня. Ще у вересні
1984 року виконала во
на особисту
п’ятирічну.
Досконало оволодівши всі
ма технологічними опера
ціями, Надя в будь-яку хви
лину готова замінити в
відсутнього праців-»а.
Спресована до краю На
дії на доба. Та Горовецьна
з радістю стрічає день но
вий.
Ще стільки попе
реду цікавого, незробленогоі А трудиться Надія з
особливим піднесенням. Ко
муністи нашої області ви
явили Н. Горовецькій еисону честь — представляти
партійну організацію Кіровоградщини на XXVII з’їзді
КПРС.
Фото В. ГРИБА.

«...Частини 53-ї армії, на
тискаючи вдень і вночі, на
магались швидше заверши
ти прорив оборони на під
ступах до міста. Особливо
запеклий бій розгорнувся
за висоту 201,7, в районі
Польового,
яку захопила
зведена рота 299-ї стрілець
кої дивізії в складі 16 чоло
вік під командуванням стар
шого лейтенанта В. П. Пет
рищева. Коли в живих за
лишилось всього лише. сім
чоловік, В. П. Петрищев,
звертаючись до бійців, ска
зав:
— Товариші, будемо стоя
ти на висоті так, як стояли
панфіловці біля Дубосєкового. Вмремо, але не від
ступимо!
І не відступили. Героїчні
бійці утримали висоту до
підходу частин дивізії. За
мужність і виявлений ге
роїзм Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР старшому
лейтенанту В. П. Петрищеву,
молодшому лейтенанту В. В.
Женченку, старшому сер
жанту Г. П. Поліканову і
сержанту В. Ю. Бреусову
було присвоєно звання Ге
роя
Радянського Союзу.
Решта була нагороджена
орденами...».

СЛОВО
ЗАРАДИ
ЖИТТЯ
Нам, колишнім фронто
викам,
і досі б пам’яті
І вогневі ве->стви, і досі щесерце від болісної
втр^и
рідних,
бойових
друзів.
Але ж знову тривожитьск людство. Десь там,
полігона заокеанських
НоХ готується руйнівна си
ла атомного гриба для
ТІ
космічного двобою.
Ми,
радянські люди,
мільйонноголосо
заяв
ляємо: «Ні — ядерним
спалахам!». І наша партія.
Радянський уряд докла
дають титанічних зусиль,
щоб зупинити гонку оз
броєнь, не дати кинути
світ у вогняну катастрофу.
Ось знову
Генеральний
м секретар ЦК КПРС М. С.
Горбачов заявляє: «Наші
г нові пропозиції адресую
ться всьому світові. Пере
зуті до активних кроків по
^Жк-иненню гонки озбро
єні, та їх скороченню є не
обхідною передумовою і
для розв’язання глобаль
них проблем, які все біль
ше загострюються — руй
нування середовища про
живання людини, необхід
ності
виявлення
нових
джерел енергії, боротьби
з економічною відсталіс
тю. голодом і хвороба/ли».
Так, стержневою осно
вою зовнішньої політики
нашої’ партії і держави є
курс миру і роззброєння.
За це виступають всі лю
ди доброї волі. І нам зно
ву й знову треба шииуеа■ ч-ись плече до плеча, щоб
. стати ще більш згуртованішими, ще настійнішими
ДКТИ8НІИ боротьбі 38
• Е
^й мир на нашій плам
нет«, I слово наше несхитне, і діла конкретні —
не дзти піднятись пагубній силіМ.ИАЛІХОВ,
є.етерзн Великої Віт
чизняної війни.

ЛЕНІНА ІМ’Я ■
У СЕРЦІ КОЖНОМУ
Невичерпним Джерелом морального виховання під
ростаючого покоління е життя, й. діяльність В. І. Ле
ніна. Це добре розуміють і працівники дитячих бібліотек, маючи в своєму розпорядженні цікаві й зміс
товні книги — могутнє знаряддя виховання юних.
Радянська дітвора має велику літературну Ленініану,
до якої входять твори радянських письменників
3. Воскресеиської, її. Прилежаевої, С. Дангулова,
V,. іііагінян. В. Катаева. В. Камінця, Ем. Казакевича
та багатьох інших прозаїків і поетів; спогади рідних,
соратників і друзів Ілліча. Все’ найкраще об'єднано
в 10-томно іу виданні «Жизнь Ленина».
Активними помічниками
бібліотеки стали вчителі,
вихователі, піонервежаті,
комсомольський актив. В
Добровеличнівці,
напри
клад, це насамперед Н. О.
Півень, Р. В. Кравчук, О. А.
Турта, В. П. Поліщук.
Чільне місце займає ле
нінське тема е наочній
пропаганді книги. Звични
ми формами розкриття
змісту книжкового фонду
є виставки, тематичні по
лиці, викладки літератури.
Теми їх найрізноманітніші:
«Твої перші книги про Ле

ніна»; «Сторінки дорогої
біографії»; «Вождь, това
риш, людина»; «Ленін, час,
ми»; «Поетична Ленініана»;
«Музика в житті В. І. Лені
на»...
”Е>ЕДУЧИ читача г>ід книги до книги, бібліоте
карі намагаються якнай
повніше
розповісти про
життя вождя. Дуже важ
ливо, ш.об у шкільні роки
діти й підлітки прочитали
все краще про Леніна, ад
ресоване авторами саме
юному читачеві. Приміром,
успішно справляються з
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цим працівники Гайворонсьної бібліотеки, Вільшансьна бібліотека підготува
ла з третьокласниками ці
кавий усний журнал «Ле
нін і діти», Добровеличківська — годину поезії
«В кожній справі Ленін з
нами». Серед дітей серед
нього віку проводяться ле
нінські читання, літератур
ні подорожі, обговорення
художніх творів, літера
турно-музичні години то
що.
Документальна
серія
«Сім’я
Упьянових» дас
змогу познайомити підліт
ків із життям рідних Во
лодимира Ілліча. Так, у
/Аинулому році кожна ди
тяча бібліотека області
відзначила 150-річчя з дня
народження М. О. Ульяноеої.
Літературно-музичні
години «Мати Леніна! Чк
вище с звання!», обгово
рення повісті 3. Восиресенської «Серце матері»,
читацькі конференції по
збірці листів «Любящий тебя Ульянов», відбулися в
обласній, а також у Долинській, Новгородківсьній,
Ноеопразькій бібліотеках
для дітей.
Література, адресована
учням
старшого
віку,

більш складна за змістом і
вимагає серйозної роботи
думки. Саме цю мету —
навчити дітей читати вдум
ливо — й переслідували
працівники Олександрій
ської районної бібліотеки,
організувавши серед вось/ликласників школи № 6
обговорення книги Н. Крутикової «Уроки конспіра
ції».
Вдалою була читацька
конференція, яку організу
вала серед семикласників
Кіровоградська
районна
бібліотека за допомогою
вчителів двадцять третьої
школи обласного центру.
Підлітки слухали фраг
менти з промови В. І. Ле
ніна «Завдання спілок мо
лоді», записаної на плів
ку, зустрілися з ветераном
комсомолу і Великої Віт
чизняної М. О. Колесникоеим... Подібні заходи від
булись в Онуфріївській,
Новоукраїнській, Маловисківській районних, облас
ній бібліотеці імені А. П.
Гайдара.

3. МЕЛЬНИКОВА,
заступник директора
обласної
бібліотеки
для дітей імені А. Гай
дара.

Це рядки з книги марша
ла Радянського Союзу Г. К.
Жукова -/.Спогади і розду
ми». Саме про них нагадав
професор Академії суспіль
них наук при ЦК КПРС,
доктор філософських наук,
учасник визволення Кіровоградіциин від німецько-фа
шистських загарбників Г. Д.
Карпов па зустрічі в редак
ції. що відбулася минулого
тижня. А з ним був також
наш гість — він же. Герой
Радянського Союзу В. 10.
Бреусов, котрий нині викла
дає політекономію в Кіро
воградському
педінституті
імені О С. Пушкіна.
У дні війни Григорій
Дмитрович був інструктором
політвідділу армії, а Воло
димир Юхимович -кулемет
ником. 51 день вони стояли
на плацдармі за Дніпром,
5 місяців були на вогняних
дорогах в стенах Кіровоградщинп. Ветерани згаду
вали, як форсували Дніпро,
Інгул, Південним Буг, Дніс
тер, як зустріли війська со
юзників на Ельбі.
Алмаатипець В. 10. Бре
усов сім років тому, здійс
нюючи поїздку но місцях
визвольних боїв, завітав у
наш край. Тоді й залніипвся тут жити і працювати.
Колишні фронтовики 10ворплп про, витоки героїзму
і мужності воїнів армії-влзволитслькп,
про ВИСОКИЙ
обов’язок громадянина Краї
ни Рад готувати себе до за
хисту рідної Баті.ківпїипи,
творчою, іцихнопнріо, са
мовідданою працею зміцню
вати її могутність. Ветера
ни відповіли на численні за
питання журналістів редак
ції.
Наші гості висловили свої
міркування щодо ведення
питань військово-патріотич
ного виховання на сторін
ках молодіжної газети.

«Молсґдйй комунар»

НЕСЕН І НАТРУДЖЕНІЙ РУЦІ
ВИЇЗНА РЕДАКЦІЯ

«МОЛОДОГО КОМУНАРА»»
У ПЕТРІВСЬКОМУ РАЙОНІ
їРЯДОК У РАПОРТ

НАИКРАЩИИ
ПОДАРУНОКНАШ ТРУД
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У ці дні радянський нан.
род живе і трудиться в ат
мосфері особливого тру
дового і політичного під
несення. Кожен день на
ближає нас до XXVII з’їз
ду Комуністичної партії
Радянського Союзу, кож
ного дня все більше заду
муєшся над тим, з якими
успіхами ми йдемо до фо
руму комуністів.
Сьогодні бюро районно
го комітету комсомолу під
било підсумки соціаліс
тичного змагання комсо
мольців та молоді на честь
XXVII з’їзду КПРС.
Перш за все варто ска
зати, що на трудову вахту
стали усі комсомольці та
молодь району. Беручи
участь в акції «Революцій
ний тримаймо крок!», юна
ки і дівчата району вклю
чилися в роботу по гідній
зустрічі форуму комуніс
тів.
Розгорнулося дійове передз’їздівське соціалістич
не змагання. У напруже
ному трудовому супер
ництві переможцями ви
знано КМК швейного ви
робничого об’єднання «Ук
раїна» (керівник колекти
ву М. М. Ісак, секретар
комсомольської організа
1 ції Л. Новак). Про цей ко
лектив. хочеться сказати
особливо. Дівчата
пра
цюють за методом бри
гадного підряду, усю свою
продукцію здають з пер
шого пред'явлення, нехо
рошому рахунку в об'єд
нанні. План випуску вало
вої продукції виконали на
101 процент. 15 чоловік у
бригаді є ударниками ко
муністичної праці. Уміють
дівчата працювати. Та й
знають, що найкращий по
дарунок
з’їздові — їхня
невтомна праця.
З високими трудовими
показниками йде назустріч
з'їздові
комсомольськомолодіжний колектив МТф
№ 2 радгоспу «П'ятихатський» (керівник К. Т. Ейсмонт, групкомсорг Л. Ше
лест), Члени колективу на
доїли по 3100 кілограмів
молока від кожної ко
рови.
Ввічливо обслуговують
покупців, не порушують
правил радянської торгівлі
комсомольці та молодь
гастроному № 10 райспоживспілки. Успішно тру
диться КМК автопарку кол
госпу «Дружба» (план ви
конав на І29 процентів):
за минулий рік хлопці
зекономили 5 тонн пали
ва. У числі перших і КМК
тракторної бригади кол
госпу імені Карла Маркса.
Разом з тим кожен на
магався покращити і свої
особисті результати. Се
ред молодих виробнични
ків переможцями визнано
В. Рудева — тракториста
райсільгоспхімії, Л. Ше
лест — доярку радгоспу
«П'ятихатський», С. Лисиг-

чук — оператора по 0ІАгодівлі свиней радгоспу
«Маріамлільський», А. Зог.о
рянову — оператораІ
ЯЄЦЬ
нолвиробництву
госпу імені XX з’їзду
КПРС.
З ініціативою до XXVII
аиступиз’їзду
партії
вуглэрозли робітники
різу «Балахізський»: «Від
працювати
два дні на
зекономленому паливі та
сировині!». Ініціативу під
тримали та схвалили мо
лодь та комсомольці не
тільки вуглерозрізу. Вона
успішно втілюється і а ін
ших колективах.
«XXVII з’їздові партії—
27 ударних днів під час
літньої трудової чверті»—
таким був девіз трудового
літа 1985 року. Під таким
девізом
працювали усі
школярі на полях та фер
мах. І учні — юні опера
тори машинного доїння,
оператори по відгодівлі
великої рогатої худоби,
члени ланок по вирощу
ванню просапних куль
тур—попрацювали справ
ді по-ударному, намагали
ся не відставати від стар
ших товаришів.
З року в рік зростає
площа просапних культур,
над
якою
шефствує
шкільна молодь. Минулого
року ця цифра становила
близько 800 гектарів. Уч
ні випасали і доглядали
14 тисяч голів молодняка
великої рогатої худоби!
Особливою
старанністю
відзначилися юні тварин
ники
Володимирівської
восьмирічної школи, Ганнівської та Луганківської
середніх шкіл.
В цілому за період Тру
дового літа школярі
. йону виконали обсяг
біт на суму 14 тисяч
карбованців.
А право підписати
порт XXVII з’їздові КПРС,
■за яке боролися усі піоне
ри та школярі району, ви
бороли піонерські дружи
ни Петрівської середньої
та Володимирівської вось
мирічної шкіл. Вони стали
переможцями не тільки за
результатами
трудової
чверті. Враховувалося і на
вчання, і військово-патріо
тична та тимурівська робо
та, шефство над жовтеня
тами, участь у суспільнополітичному житті школи.
Оглядаючись на зробле
не, усе зважуючи, можна
впевнено сказати, що ви
рішальною умовою успіш
ної діяльності комсомоль
ців є партійне керівництво,
допомога і підтримка ко
муністів, наших
старших
товаришів і наставників. А
ленінський комсомол пи
шається тим, що є вірним
і бойовим помічником пар
тії.
М. ПЛАТОШИН,
перший секретар рай
кому комсомолу.

** гато говорили про те,
що молодь залишає село,
бо там і роботи нема ці
кавої, і дозвілля нудне, і
товариства не збереш під
ходящого. Тепер ці розмо
ви дещо вляглися, бо се
ла зробили чималий крок
уперед в соціально-еко
номічному розвитку, І тут
теж можна вдосталь ро
мантики знайти, і себе ви
пробувати, і прославитися
в хорошому розумінні, і
знайти куди себе подіти у
вільний час. Та що там ці
узагальнення — розкажу
краще про нашу Іскрівку.
Комсомольська органі
зація тут складається зі
103 чоловік. А ще школя
рі, несиілкова молодь —
уже не скажеш, що нема
товариства однолітків. І в
цьому товаристві є люди
не тільки відомі, а й такі,
що пишаємося ними. На
приклад, під час - жнив
працювали в пас < комсом о.ч ьсько- м о л о діж н і ек і п а жі, то два з них ходили в
передовиках і в районі, і в
області. Братів Валерія і
Миколу Соковдів, а також
Олександра
Штефана.
Олександра Мельничеяка
п а городжу в али вимпела ми. фотографували для га.
зети. Разом з ними працю
вав шофер Віктор Скрин
ник, зерно позив. Його на
городили безплатною пу
тівкою до Болгарії. ІІа ми
нулій осінній сівбі відзна
чилися Анатолій Вільний і
Валерій Овдій, і про них
писали...
Отже, дещо піднестися
над буднями, суєтою, до
вести, що ти здатен на
більше, ніж від дзвінка до
дзвінка відробити, поди-

їх багато.
Покладаємо
квіти до пам'ятника запіф
л'йм, фотографуємося На
пам'ять. Потім вручаємо
хлопцям речмішок на до
рогу...
А ще хочу сказати, їзді
у спорті теж застою
нема. У чемпіонах .Лю.
дпмо, але для себе, для
здоров'я, для бадьорості,
СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ для інтересу, ?р"
------зрештою,
займаємося. Шашки, вб*.
лейбол, футбол — найио»
пулярніші види.
Треба, ясне діло, назва
ти тут і активістів усіх цих
справ. Це секретар-дру
карка Ольга Промітна, ін.
епектор по кадрах Ольга
Маляр, бухгалтер Надія
Бондар, зоотехнік Лариса
Мірошник, будівельник ІІа■ талія Чередниченко, вчи
телька Наталія Галінська,
Проводили ми суботниВівчарів, шоферів, праців
диспетчери Ірина Каблуч
ки и на будівництві заго
ників їдальні. Скоро в на
нів для телят, обладнува
ко та Ольга Іваненко. шо
шому селі проходитиме
ли нову десятирічку, впо
фери Микола Лисенко, Во«
ирисвячешій XXVII з'їздо
ві К ПІЧ'. районний фести
рядковували пам'ятник за
лодимир Мяленко та інші.
гиблим
воїнам. Частину
Багатьох я назвала, і ви,
валі. художньої самодіяль
певно, помітили, іцо май
грошей, заробленії?: пасуності, і нашим аматорам
ботниках.
надіслали
у
же нікого немає з тварин-.
надано право відкрйватпй
. ництва. Так, це в нас проб
Фонд миру, а на частину
закривати йото.
хочемо взяти турпутівки і
лема, молодь не дуже йде
Проводи в армію. Це
всі разом поїхати подоро
на ферми. Хлопці, правда,
для села подій. Проводижувати.
тракторами корми хййрбі
- мо їх організовано в бу
підвозять. І тут, уже”’;і.
«Болюче місце? в де
динку культури. Запрошує
яких селах — не зовсім
буть, справа ке у відсут
мо туди майбутніх сол
задовільна робота закла
дат, їхніх батьків, ветера
ності танців у.клубі (воші
дів культури. Гуртки часто
нів війни, праці. Вони звер
в пас є, і кіно, до речі,
не працюють, бо мало хто
6 днів на тиждень), а в
таються до хлопців з на
хоче їх відвідувати. Ос
умовах праці,- що погре
путнім словом, і слово це
таннє для сільських жите
завжди супроводжує піс
бують поліпшення. Ну, і
лів зрозуміле — робота в
ня. Говорин, ветеран —
не все що гаразд із жит
багатьох позмінна, іноді
звучить «Не стареют ду
лом для молодих сімей.
вночі, разом не зберешся.
шой ветераны», старший
Але кілька будинків для
І все ж у нас при будин
и а х у же спору і /к сюї
товариш призовника, кот
ку культури працюють во
рий теж служив у армії,—
«Солдатской службы срок
кально - інструментальний
Є. КАРТУНОВА.
ансамбль, дві груші тан
закончился уже», мати ко
секретар комсомолі»цюристів, хор, більшість
гось із хлопців — « П1С11Я
ської організації кол
учасників якого — комсо
про рушник», сам призов
госпу імені XX з’їзду
мольці, є агітбригада. А’існик - солдатська пісня.
КПРС.

витися «Клуб мандрівни
ків» і лягти спати, може
кожен. Як дружно,.органі
зовано виходили ми на су
ботніми під час тіснив! Бу
ло це після роботи, пра
цювали з восьмої години
вечора до другої ночі, очи
щали зерно на току.

ні здається, це особливо
діяльна група аматорів,
хоча б тим, що вона не
тримається за одну сцену,
а сама йде до глядача.
Ось перед Новим роком
наші культармійці їздили
вітати працівників ферм
№ 1 і № 2. механізаторів, .

Піднестися
над собою

Коли ми говоримо:

«Науковс-технічний
прогрес»,
то майже завжди думає
мо, що прогресують наука,
і техніка здебільшого »
столичних лабораторіях і
науково-дослідних інсти
тутах. що винаходи й від
криття — то справа вче
них. А тим часом процес
піднесення науки на ви
щий ступінь — процес всю
дисущий. Ось подивіться,
який вклад у. рух технічної
думки вперед внесли тіль
ки молоді раціоналізатори
ГІетрівського району за
1985 рік:
Володимир
ЗОЗУЛЯ
Григорович,
акумуляторник
радгоспу « Петрівський», запропонував^
1. Малонотуж
ужвіїй
вальний апарат лл?Г •рс
монту стартершіх ак MV
ляторннх батарей.
2. Пристосування
ді я
намагнічування роторі
аераторів змінного егі
Г-306.
МОЙСА Олександр Ва
СИЛЬОВИЧ, ГОЛОВНИЙ ІІІЖС
нер Рядівського елеватора
секретар
комсомольсько
організації підприємства
вдосконалив:
1. Блокування верхшюл
й нижнього транспортери»
2. Підйомник ГУАР-15 і
метою приймання велико
вагових БТОМОбіЛІВ
КамАЗ.

3. Обладнання в
тажувальної точки и
лізнпчнпй трансіїя^
рсз верхи люки.
Всі нововведення ВІфО
ваджені у виробництво
дали значний економічний
ефект.

-

.
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«Молодий комунар»

З стор.

ВЕЛИЧЧЯ ПРАЦІ —СЕРП І МОЛОТ!
(спорт)
МІНІ-ФУТБОЛ
ПОЛЮБИВСЯ
З початком нового року
розпочалися районні зма
гання серед школярів з во
лейболу. Перше місце зай
няли школярі Петрівської
середньої ніколи. Друге і
третє поділили також петрівчани - уші восьмиріч
них шкіл № 3 та № 1.
Цікавими і захоплюючи
ми були змагання серед
школярів з ковзанярського
спорту та хокею з шайбою.
А кілька днів тому за
кінчилися змагання з ша
хів серед працівників дер
жавних установ, першість
районної ради ДСТ «Ко
лос» серед колективів фіз
культури з шашок.

Шостий рін працює долркою другої молочнотоварної
ферми колгоспу Імені Леніна Валентина ФЕДЕНКОВА,
*ілен комітету комсомолу господарства. За 1985 рік вона
надоїла близько 3 тисяч кілограмів молока.
. Нинішнього року добовий надій у групі Валентини ста
новить 10,1 кілограма молока на ножну коропу.

ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ
Під час недавніх зимових канікул у
школах району проводився фестиваль
мистецтв «Партії славу співаєм». У його
програмі були виступи учасників ху
дожньої самодіяльності, виставки ху
дожньої творчості, де дістала відтво
рення підготовка шкільних колективів
до XXVII з’їзду КПРС. Найбільше за
пам’яталися фестивальні заходи в Пет-

Найцікавіші змагання —
попереду. Вже третій рік
проводяться в районі зма
гання з міні-футболу, які
особливо полюбилися усім,
хто захоплюється спор
том.
1. ТКАЧЕНКО,
голова районної ради
ДСТ «Колос». ,

рівській, Чечєліїоській, Ганнівській се
редніх, болодимирівській
восьмиріч
ній школах, у районному Будинку піо
нерів.
Організаторами свята були піонер
ські й комсомольські активісти, педа
гоги.
У рамках фестивалю було також під
бито підсумки допомоги школярів гос
подарствам району влітку та восени.
М. МИХАЛЬЧУК.

«ХТО ТАКА СЕСТРА ЧОЛОВІКА?»
«Дуже добре» — таку схвальну оцінку дали всі ми
урядовим заходам по боротьбі з пияцтвом. Вона пе
редбачає, зокрема, і діяльність товариств тверезості.
Сьогодні публікуємо інтерв’ю нашого кореспондента
з відповідальним секретарем Петрівського районного
добровільного товариства боротьби за тверезість
І. С. КОПІЙКОЮ:

— Наше товариство утво
рилося лише в середині
листопада, а первинні орга
нізації (їх 42, членів ВЛКСМ
там 86) — ще пізніше. Всту
пають до товариства добро
вільно, підтверджуючи своє
бажання зайвою.

ну тематику, впроваджува
тимемо безалкогольні об
ряди, медики, юристи, пе
дагоги читатимуть лекції...

— Щодо ваших майбутніх
функцій — у чому ж вони
полягають!

— Незабаром має вийти
спеціальний журнал Всесо
юзного товариства бороть
би за тверезість, там буде
вміщено його статут. Пер
ший номер журналу вийде
підвищеним тиражем, щоб
статут могли мати якомога
більше людей.

— Ми повинні будемо ви
вчити в 'ЮЖНОМУ трудово
му колективі ступінь при
хильності до спиртного, ви
явити ініціаторів застільНаше завдання також зна
ходити людей, котрі самі
пиятик не влаштовують, але
ухвалюють нетверезий по
бут на словах. З такими бу
демо бесідувати, роз'ясню
вати, переконувати. Закріп
люватимемо членів товари
ства тверезості за неблагополучними в плані вживан
ня спиртного сім’ями. Ма
тимемо й таке завдання:
разом з профспілковими й
комсомольськими організа
ціями на місцях перевіримо
дотримання
норм видачі
спирту на виробничі потре
би, створимо свої пости 8
гуртожитках,
випускатиме
мо спеціальні стінгазети, ви
ступатимемо по радіо, ра
зом з працівниками книга
рень влаштуємо виставки
Літератури на антиалкоголь

— Кожен член товари
ства, очевидно, повинен бу
де дотримуватися якихось
певних вимог!..

— Приступаючи до актив
ної діяльності, ви, занчайно,
вивчаєте в цьому плані об
становку в районі...

— Добре поставлена ро
бота по боротьбі з пияц
твом на території Водянської сільради. Голова ви
конкому Валентина Іллівна
Усенко тісно взаємодіє в
цьому плані зі школою. Тут
нам роботи може й не бу
ти, а от на території Новостародубської та Іванівської
сільських Рад — буде, ще
й яка. Великі села, близько
до міст розташовані.
Га
даю, потрібна пропаганда
не тільки проти пиятики, а й
за тверезість, чим і займатиметься наше товариство.
У цьому деяка відмінність
його завдань від завдань

працівників міліції та комі
сії по боротьбі з пияцтвом
при райвиконкомі.
— Іване Семеновичу, до
агітації за переваги твере
зого способу життя входить
І впровадження безалко
гольних обрядів, зокрема,
весіль. Ми всі про них го
воримо, а от чим позитив
ним можна на них замінити
зловісно «підбадьорюючу»
функцію
міцних
напоїв,
уявляємо нечітко...

— Нас, відповідальних сек
ретарів добровільних това
риств тверезості, недавно
збирали на республіканську
нараду, де й влаштували
нам «весілля». Розсадили за
накриті столи, ведуча умов
но розділила нас на роди
чів нареченого і нареченої,
і почалося змагання. Кож
ній групі по черзі ставили
ся запитання: «Як називає
ться сестра чоловіка?», «Як
іменується дружина брата?»,
ну, і далі в цьому ж дусі
про всіх родичів. Той, хто
відповідав правильно, одер
жував
значок. Або: хто
більше згадає приказок на
сімейну тему. Переможцям
приколювали
різноколірні
хустинки. Після закінчення
конкурсу всі виходили на
сцену, де ведуча тримала
півника з різнобарвними
стрічками. Кожен брався за
стрічку однакового кольору
з його хустинкою, і влашто
вувався під музику веселий
хоровод. У залі сміх, весе
лощі. Два чоловіки одяга
ють одну сорочку і танцю
ють у ній — знову регіт. Чи
потрібна тут чарка?
— Але ж це хтось мас ор
ганізувати, та й гостей тре
ба підготувати...

— Над цим і працювати
мемо.

ТРУДОВЕ
виховання
* школярів — питання,
яке хвилює пас, можливо,
більше, .аніж вчителів. Ад
же від того, як воно буде
проводитися, (саме па се
лі), від глибини його, за
лежить майбутнє села, за
безпеченість кадрами, хо
рошими
тваринниками,
землеробами, механізато
рами. Ось чому з школою
у нас налагодилися най
тісніші зв’язки. Засідання
технічної ради у господар

сокіїіі врожай — і це вже
стимул. Заробіток біль
ший (матеріальний фак
тор враховувати теж по
трібно), і в такий спосіб
праця стимулюється. Плюс
премії, нагороди. Та й
школа від цього також
виграє: за хороші резуль
тати ми нагороджуємо і її.
Раніше ми виділяли шко
лі певну ділянку: ось, мов
ляв, вам 50 чи 70 гектарів
і впрошуйте собі самі, ро
біт!., як хочете і т. д. А по

нуть доярками, але те, що
багато хто відкрив її для
себе -- не сумніваюся.
Інакше ке змогли б дівча
та так добре працювати.
Наприклад, трохи« більше
місяця працювала на фер
мі Алла Чадай і надоїла І
загалом 10 240 кілограмів
молока. Галя Снсюк —
9500, Люба Молпар —
9420. А Ігор Рева та Вік
тор Чупрій були в поміч
никах комбайнера на жни
вах 1985 року.

ЗА РЯДКОМ РЕФОРМИ

Насамперед—кадри
стві не обходиться, примі
ром. без директора школи,
а педрада — без спеціаліс
тів радгоспу. Тільки такий
міцний союз, може дати
певні наслідки. На спіль
них засіданнях ми вирі
шуємо питання, як краще
поліпшити виховання, зро
бити його цілісним і пов
ним, разом відпрацьовуємо
елементи виховання. Нам
не потрібно
стандарту,
штампу. Умови буквально
в кожйому сусідньому гос
подарстві — і то різні. 1
кожне господарство; кож
на школа повинні виходи
ти з тих умов і проблем,
які притаманні їм, а не
з загальних. Враховуючи
особливості
свого кол
госпу, радгоспу, повинні
знайти
тільки
єдино
«свої» шляхи реалізації
реформи школи.
Ми не раз розмовляли на
цю тему з директорами на
ших шкіл І. Я. Антонепком
(В олод и мир і вс ька восьми
річка) та В. II. Малишком
(Ганнівська середня). Схо
дилися па одному: ми по
винні і можемо працювати
краще.
А тепер про деякі наші
«секрети».
Своїм школярам, напри
клад, ми довіряємо виро
щувати тільки гібридну
кукурудзу. І па ге є свої
причіпні. Як відомо, вало
ва вага такої кукурудзи
набагато більша від зви
чайної. Отже, результат
праці, як кажуть, «на
лице». Отримали учні ви-

тім подумали, чи добре це?
Та й діти захотіли працювати разом з дорослими,
під контролем спеціалістів.
І правильно, перед ними
завжди
живий приклад
батьків, сусідів, односель
чан, саме так найшвидше і
н а іі к р аще налагоджується
контакт.
Обов’язково до трудо
вого виховання школярів
залучаємо кожного спе
ціаліста господарства. Серед найкращих наставни
ків учнів В. А. Тпмурджі,
завідуюча МТФ № 1, Д. П.
Краснощок, головний ін
женер, П. В. Семсичук,
гідротехнік, А. А. Трюхай,
комбайнер, М. Г. Гріщсико, ланковий по вирощу
ванню соняшника. Закріп
люємо за наставниками не
цілі бригади, а по декіль
ка учнів для міцнішого
контакту.
Тільки
тоді
можна сподіватися на кра
щі результати.
А захоче хто із випуск
ників вчитися — ми затри
мувати не будемо. Ще й
направлення дамо. Госпо
дарству ’ спеціалісти з ви
щою та середньою спеці
альною освітою також по
трібні.
Створюючи
учнівські
бригади, ланки, ми вихо
димо з потреб господар
ства. Любов до професії
може зародитися лише то
ді, коли не раз з нею сти
каєшся, розумієш і знаєш
її. ІІе можу сказати, чи
всі члени лапок операто
рів машинного доїння ста

Хочеться навчити школя
рів і вмінню бережливо ста
витися до праці своєї і чу
жої, шанувати її. Ми з го
ловою профкому Г. П. На
конечною задумали зроби
ти «Клуб бережливих».
Робота попереду і, якщо
вдасться, — це буде тіль
ки на користь/
Так, любов до праці по
трібно прЛцеплюватїї са
ме в школі, привчати до
праці — у шкільні роки.
Пізніше —- ніякі переко
нання і заохочення не до
поможуть. Але без нас,
господарників, школа сама
не справиться: заважке
для неї одної таке зав
даний. 1 допомагаючи їй,
ми собі тим самим забезпе
чуємо кадри.
Мп часто буваємо в шко
лі. Часто бесідуємо з учнями, розповідаємо про псе,
що їх цікавить.
Гладко все у нас, зви
чайно, не йде, і труднощів
вистачає. Та й певпрішспих проблем немало. Ба
гато що й не виходить, як
хотілося б. Можливо то
му, що ми не знайшли
свого стилю роботи, не
маємо своєї витонченої
тактики. Стереотип, як вже
говорилося, сюди аж ніяк
не підходить. І головне
наше завдання — не до
пускати його в нашу ро
боту. Віл цього ми тільки
виграємо.
А. АНТОНЮК,
директор радгоспу
«П’ятихатський».

Що більше люблять’хлопчаки, аніж техніку, рух, машини? Відповісти важко.
Чи не тому їм особлиио цікаво займатися п таних гуртках, як, приміром, «Юний
мотоцикліст». ЦІ гуртніоці. яних пи бачите на знімну, прийшли на заняття до
3. В. АРАБЄЯ у Острівський районний будинок піонерів, щоб ближче познайоми
тися з технікою, досконало вивчити її, а головне — навчитися її розуміти І відчу
вати. без цього навряд чи можна сподіватися на успіх, а юні мотоциклісти напо
легливо готуються до перших своїх змагань з нросу, пні відбудуться восени ни
нішнього року.
Матеріали виїзної редакції підготували Т. ТАРАСЕНКО, Н. ДАНИЛЕНКО,
С. ФЕНЕНКО (фото).
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! РІВНЯЮЧИ?) НА ПОДВИГ БАТЬКІВ
23 січня починається Все
союзний місячник оборон
но-масової роботи. Перша
декада місячника прохо
дитиме під девізом: «Ніхто
не забутий, ніщо не забу
то». В цей період у комсо•мольських і дтсаафівських
організаціях треба органі
зувати зустрічі з колишні
ми фронтовиками, уроки
мужності в музейних кім
натах, масові відвідуван
ня священних місць, де
поховані воїни, які визво
ляли наш край від німець.ко-фашистських загарбни
ків, упорядкувати їх. Всю
ди також треба провести
громадсько-політичні чи
тання на теми: «В. І. Ленін,

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.-10 — Від
гукніться. сурмачі! 9.10 —
Музичниії Свердловськ. 9.45
— Д. Аль. «...Правду. Нічого
крім правди». Фільмлвистава
-Ленінградського
Великого
драматичного театру імені
М. Горького. 11.00 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50—
Доку мен тая ы і нй те лефіл ьм.
15.40 — Грщоть А. Тихонов
(балалайка) і В. Городовська
(фортепіано) 16.05 — Нови
ни. 16.10 — Документальні
фільми «Міст». «Ленін на
Єнісеї». 16.50 — Концерт за.
спушеного колективу УРСР.
Закарпатського
народного
хору. 17.35 — Твоя ленін
ська бібліотека. В. І. Ленін.
Матеріали до вироблення
програми РСДРП. 18.05 —
Л. Бетховен. Місячна соната.
18.25 — Мультфільми. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
О. Глазунов. Лірична поема.
J9.10 — Фільм
«Розповіді
тю Леніна». 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Сторін
ки радянського мистецтва.
Література І театр >. Фільм
1-й. 22.45 — Сьогодні у світі.

’А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Документальний фільм «Ве
ликий образ». 11.05 — Улюб
лені музичні твори В. І. Ле
ніна. 11.45 — Кінопрограма
«Наш сучасник». 12.30 —
Новини.
16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — П. Чайковський.
П’ята симфонія. 17.20 — Ле
нініана XX століття. -При
сяжний повірений». 1330 —
День за днем. (Кіровоград).
1.3.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна кнмера. 19.30 — А. Петрашкетіич. «Змова». Вистава. 20 45
— На добраніч, піти! Й1.0г —
«Час». 21.40 — Продовження
вистави «Змова». 22.40 —
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
Я.35.
9.35 — Природознав
ство 8.55 — Науково-попу
лярний фільм - Червоний ХУ
ДОЖНИК». 9.05. 12.35 — Фраіг
нузьна мова. 9.55 — «Авто
матизація і. управління в га
йовій промисловості». Науко
во-популярний фільм. 10.05
- - Учням СГІТУ. Естетичне
виховання. Естетично кача
ло в праці. 10.35 — «І той.
хто з піснею- '’уник • ’ ~"
иаєвеького. 11.35 — Наука
агропрому. 13.05 — Раднії
ське образотворче мистеп
тло. Ленінський план мону
ментальної пропаганди 13.30
— Випішалшппі бій». Шос
тий з'їзд РСДРП(б)
Партія
більшовиків — організатор
переможної Жовтневої ре
волюції. 14.20 — Зустрічі з
Олександром Гпіном 15.05Поїчіни.
18.00 — Новини
18.20 — «Орел з інкубатора».
Науково-популярний Фільм.
18.30 - - Трас, лауреат XI Між.
народного конкурсу піаніс
тів ім Ф. Шопена К. Яблопський. (ПНР). 19.00 — Теленарис, про підсобне госпо
дарство Вірменської ПРЕС.
19.30 — Музичний кіоск.

20.00 — Вечірня казка. 20.-15 *Мефістофель». 1 і 2 серії.
— Якщо хочеш бути здоро 12.00 — Новини. 14.30 —
вим. 20.30 — Для всіх і для Новини. 14.50 — «Спадкоєм
кожного. 21.00—«Час». 21.40 ці традицій». Документальні
— Телефільм «Пам'ять». 2 се телефільми. 15.45 — І. Стравинський. Музика балету
рія. 23.05 — Новий».
«Петрушка». 16.20 — Нови
ни
16.25 — Фільм-призер
XI Всесоюзного фестивалю
телевізійних фільмів. «Заспі
вай мені, заспівай. Проко
шина...».
16.55 — Шахова
А ЦТ (І програма)
школа. 17.25 — Виступ духо
8.00 — «Час». 8.40—Фільм вого оркестру Палацу куль
« Розповіді про Леніна». 10.30 тури АЗЛК. 17.50 — Телена
про голову колгоспу
— Клуб мандрівників. 11.30 рис
Дон» Острогозького
— Новини. 14.30 — Новини. «Тихий
14.50- Документальний теле району Воронезької області
фільм. 15.50 — Співає соліст делегата XXVII з'їзду КПРС
Лиходідова. 18.05 — Наука
Державного Великого театру 1.
і життя. 18.35 — Мульт
Союзу РСР П. Глубокий. фільм.
18.45 — Сьогодні у
16.10 — Новіти 16.15 — до
80-річчя революції 1905 — світі ]9.00 — «На передово.
1907 років в Росії, «Красна
Проспи вчора і сьогодні».
Документальний фільм. 16.45
— Розповідають наші корес
понденти. 17.15 — Зустріч
школярів з двічі Героями
Радянського Союзу льотчи
ка м н-косм он автам и
СРСР
Г. Гречком' і В. Джапібековим. 18.00 — Народні мело,
дії. 18.15 — Наш сад. 18.45 —
Сьогодні у світі 19,00—Світ
і молодь. 19.30 — Програма
нашого життя.
19.45 —
Фільм «Мефістофель». 1 се
рія. 21.00 — - Час». 21.40 —
Фільм «Мефістофель». 2 серія. 22.45 — Сьогодні у світі.

готовності до проведення
місячника. Там, де дтсаафівські активісти чітко ви
значили орієнтир своєї ді
яльності, об'єднавши свої
зусилля з комітетами ком
сомолу, чимало цікавих
наміток на кожен день.
У
Кіровограді,
напри
клад, колишні фронтовики,
спортсмени ДТСААФ зу
стрінуться зі школярами,
що заступатимуть на ком

казка. 20.15 — Співає ан
самбль «Марічка» Палацу
культури працівників легкої
промисловості м. Чернівців.
20.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 21.00 — «Час». 21.40 —
Телефільм «Пам’ять». З се
рія. 23.00 — Новини.

тими
листами. 14.10 —
М. Шолохов. Сторінки життя і творчості. 15.10 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— «У студії — Мурад Кажлаєв». 18 45 — До 80-річчя
революції 1905—1907 років в
Росії. Документальний фільм
«Ради 190о року». 19.15 —
«Народна творчість». Телеогляд. 20.00 .— Вечірня каз
ка. 20.15 — 3 скарбниці сві
тової музичної культури.
Старовинна російська музи
ка. Романси у виконанні на
А ЦТ (І програма)
родних артистів СРСР Є. Не
8.00 — «Час». 8.40 — Кон стеренка і О. Образцовой
церт оркестру народних ін 21.00 — «Час». 21.40 — По
струментів. 9.10 — Світ і мо сторінках передачі «Салют,
23.25 — Нови
лодь. 9.40 — «Роби з нами, фестиваль!».
роби, як ми, роби краще за ни.
нас». 10.40 — Документаль
ний телефільм. 11.10 — ІІо-

А ЦТ (І програма)
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му рубежі». Передача 1 із вини. 14.30 — Повний. 14.50
циклу «Вирішується на міс — Документальні фільми
10.00 — Новини. 10.20 — ці». Про досвід роботи пар про сім'ю У.іьяповпх: «Ілля
М. Сильнанськнй. «Сюїта». тійних і радянських органів Миколайович» «Марія Олек
10.35 - Художній телефільм Томської області. 19.35 — сандрівна Ульянова. Сторін
«Професія — СЛІДЧИЙ». ] се Чемпіонат СРСР з хокею. ки життя». 15.30 — Росій
рія. 11.40 — Шкільний ек ЦСКА — «Динамо» (Москва). ська мова. 16.00 — Новини.
ран. 4 клас. Історія, 12.00 — 2 і 3 періоди. Під час пе 16.05 — Герої А. Гайдара —
A. Петранпсевич «Змова». рерви — Новини. 21.00 — на екрані. Телефільм -Шко
Вистава. Під час. перерви — «Час». 21.40 — Алма-Ата зу ла». 1 і 2 серії
18.15 —
Новини. 16.00 — Новини. стрічає друзів. 23.05 — Сьо < Співдружність». Тележур
16.10 — Срібний дзвіночок.
годні у світі. 23.15 — Кубок нал. 18.45 — Сьогодні у сві
16.30 — Агропром: проблеми європейських чемпіонів з ті. 19.00 — Мультфільм.
і пошуки. Частина 1 17.00— баскетболу. Чоловіки. «Жаль- 19.10 — «Свобода бути без
Любителям хорового співу. -гіріс» — «Реал»
(Мадрід). правним». Про долю амери
17.30 — Комуністи 30-х. 2-й тайм.
канських індійців. 19.30- —
18.00 — Телефільм «Від Сим
Проблеми — пошуки — рі
бірська до Ульяновська».
шення. Охорона навколиш
18.30 - День яа днем. (Кі А УТ
нього середовища і раціо
ровоград)
18.45 — Теле
нальне використання при.
фільм (Кіровоград). 19.00 —
10.00 — Повний. 10.20 — родпих ресурсів. 21.00 —
Актуальна камера 19.30 — Художній телефільм «Профе «Час». 21.40 — Кінопанора«Обговорюємо, пропонуємо, сія — слідчий». 2 і 3 серії. ма. 23.10 — Сьогодні у світі.
схвалюємо»
19.45 — «З 12.55 — Новини. 16.00 — По
людьми і для людей» Двічі вили. 16.10 — Срібний дзві
А УТ
Герой Соціалістичної Праці ночок. 16.30 — Агропром:
Г А. Горбань. 20.25 —Фільм- проблеми і пошуки. Частина
10.00 — Повний. 10.20 —
конперт «Музичні середи». 2. 17.00 — Концерт форте
гімнастика. 10.30
20.15 — На добраніч, діти! піанної музики. 17.30—Рес Виробнича
— Художній
телефільм
21.00 — «Час». 21 40 — Кі публіканська фізико-матсма- «Професія
слідчий'-. 4 се
ноогляд «Резонанс». 22.40 — тйчпа школа. 18.00 — Му пія. 12.30 —— Повний.
16.00—
Новини
зичний фільм «Монолог». Новини.
16.10
—
Срібний
18.30 — Автотранспорт: пра дзвіночок. 16.20 — Культура
А ИТ (II програма)
вила без винятків. 19.00 —
російської мови Фразеоло
Актуальна камера. 19.30 — гізми.
17.00 — Неспокійні
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Цифри
нашого зростання. серця 17.30 — Концерт ди
Документальний фільм. 8.35. Телеплакат.
— Лірич тячої художньої самодіяль
9.35 — Історія. 10 клас. 9.05. ний концерт.19.40
20.00 — Мо ності. 18.00 — Літературний
12.-10 — Німецька мова. 10.05 лодіжна
студія «Гарт». 20.45 тележурнал «Джерела». (Кі
Учням СИТУ Астрономія. — На добраніч,
діти! 21.00— ровоград). ]8.30 — Ден», за
10.35. 11.40 — Загальна біо «Час». 21.40 — Художній
те днем. (Кіровоград) 18.45 —
логія. 9 клас. 11.05 — Прос лефільм «Це ставте лісовику
(Кіровоград).
ті — складні істини. Теле капкани». 22.55 — Те.іежур. Оголошення.
18.50 — Мультфільм (Кіро
журнал для батьків. 12.10 — нал «Старт»
23.25 — Но воград). 19.00 — Актуальна
ГерграФія 5 клас 13.10
камера 19.35 — П'ятирічки
Естетичне виховання. Есте. вини.
крок. Назустріч XXVII з'їзду
тіїчііі начала в праці. 13.40
КПРС. 20.20 - Співає О. Г.а-- Театр одного
актора.
4 ЦТ (II програма)
систюк. 20.45 — На добраніч,
B. Яхонтов. 14.40 — Школя
діти! 21.00 - «Час». 21.40—
рам — ппо хліб 15.10 — Но.
виші 18.00 — Новини. 18.15
8.00 —' Гімнастика. 3.15— Концепт. 22.40 — «Світ по.
-- «Співдружність».
Теле Документальний телефільм. езії». В. Мяяковський 23.05
— Новини.
журнал. 18.45— Концерт на 8.35, 9.35 — М. Некрасов.
родної пісні 19.00 — Сіль • Роздуми біля
парадного
ська година. 20.00 — Вечір під'їзду». 7 клас. 9.05. 12.40 —
А ЦТ (II програма)
ня казка. 20.15 — Кубок сві Іспанська мова. 10.05 —
8.00 — Гімнастика. 8.15—
ту з лижного спорту 21.00—
С. Прокоф'є.в, Балет «Золуш«Час». 21 40
II'»п балет. ка». 10.35. 11.40 — ‘1’. Досто- Документальний телефільм.
8.35. 9.35 —Географія. 8 клас.
23.00 — Пп’-ш...
євськпй. «Злочин і кара». 9.05.
12.55 — Англійська мо
9 клас. 11.05 — Наш сад. ва. 10.05
— Учням СПТУ.
12.10 -- Історія. 8 клас. 13.10
10.35. 11.40 — Гео
— Знання — сила. Тележур Фізика.
клас 11.05 — Ра
нал. 13.40 — Фільм «Людина графія. 5 письменники
про
з рушницею». 15.10 — Но дянські
В.
І.
Леніна.
Б
удиночок в
вини. 18.00 — Новини. 18.20 Шушенському. 12.10 — За
А ПТ (І програма)
— Документальні телефіль. рубіжне образотворче мис
18.55 — Документаль тецтво. Рембрандт. 13.25 —
8.00 - «Час». 8.40 — У '•їй.
світі тварин. 9.40 — Фільм ний фільм. 20.00 — Вечірня Виховання історією. За ва-

А УТ

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА;

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета
ЛКСМ Украины.

м. Кіровоград,

На украинском языке.

делегатами партійних з'їз
дів, ветеранами партії, ве
чори бойової слави на те
ми «Нас ведуть комуніс
ти», «І в бою, і в труді»,
військово-патріотичні акції
біля бойових прапорів вій
ськових з'єднань.
Кожен захід за програ
мою місячника має сприя
ти активізації роботи по
військово - патріотичному
вихованню молоді, підго
товці її до служби в
Збройних Силах СРСР, до
строковому виконанню зо
бов язань, взятих на честь
XXVII з’їзду КПРС.
За рекомендаціями ЦК
ДТСААФ в усіх організа
ціях оборонного товари
ства мав пройти тиждень

КПРС про захист соціаліс воїнами-земляками, вете
тичної Вітчизни», «КПРС — ранами Збройних Сил, дні
натхненник і організатор відкритих дверей у на
героїчної боротьби радян вчальних закладах оборон
ського народу в роки Ве ного товариства, турніри з
ликої Вітчизняної війни». В багатоборства ГПО, прий
цей час червоні слідопити, няття заліків з фізичної та
краєзнавчі загони, учасни військово-технічної підго
ки операції
«Згадаймо товки, воєнізовані спор
всіх поіменно» підбивати тивні ігри, конкурси, ма
муть підсумки своєї пошу сові змагання з військовотехнічних видів спорту.
кової роботи.
«Керівництво КПРС вій
Друга декада — з 3 по
будівництвом,
12 лютого. її девіз — ськовим
«Захист соціалістичної Віт Збройними Силами — ос
чизни,
служба в лавах нова зміцнення оборони
Збройних Сип СРСР — по соціалістичної Батьківщи
чесний обов’язок громадя ни» — це девіз третьої де
нина СРСР». У ці дні варто кади місячника, що трива
організувати зльоти при тиме з 13 по 22 лютого. В
зовної молоді, зустрічі з її програмі — зустрічі з

Обсяг 0 5 друк. арк.

8.00 — «Час». 8.40 — До
кументальний фільм. 9.00 —
«Прості — сісладиі істини».
Тележурнал
для батьків.
9.30 — Як ми відпочиваємо.
10.00 — Здоров'я. 10.45 —
«Переможці». Зустріч вете
ранів Снвашської і Залізної
дивізій. 12.00 — Грає Є. Москвітіна (арфа). Фільм-кон.
церт. 12.10 —«В країні пальм
і снігу». Теленарис про сьо
годнішній день Індії. 12.40—
Для всіх 1 для кожного.
13.10 — Людина Земля. Все
світ. 13.55 — «Шлях'до пре.
красного». Архітектурні па
м'ятники м. Калініпа. 14.30
— Новини. 14.45 — Очевид
не — неймовірне. 15.45 —
Герої А. Гайдара — на ек
рані.
Телефільм «Школа».
З серія
16.50 — Новини.
16.55 — «Про час і про се
бе». Поетична антологія. Ва
лерій Брюсов. 17.15 — Між
народна зустріч з боксу збір
них команд СРСР і США
18.30 -.9-а студія. 19.30 —
Фільм «Нічна пригода». 21.00
— «Час». 21.40 — Вас за-.
нрошує Ігор Моисеев. 23.00
— Чемпіонат Європи з ков
занярського спорту. Чоло
віки 23.45 — Новини.

Індекс 61103.

„
|

Огдона (Великобританія). У
програмі сонати Л. Бетхове
на. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — лГ-.ика Штрауса.
21.00 — «Час». 21.40 — На
екрані— кінокомедія. «Тринтрава». 23.10 — Повний.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 —'Рит
мічна гімнастика. 9.10 —
«Піонерія». Кіножурнал. 9.20
— 4-й тиран; «Спортлото».
9.30 т- Будильник- 10.00 —
Служу Радянському Союзу!
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний
кіоск.
13.00 — Сільська
година.,
14.00 — Мультфільм. 14>‘О
— «На п'ятому континенті».
Кіноиарис. 14.45 — Коло -чи
тання. 15.30 — Новини. 15.35
— Фортепіанні мініатюри,
радянських
композиторів.
15.55 — Зустрічі на радян
ській землі. 16.10 — В гос
тях у казки. Фільм «Снігу
ронька». 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 — Кіно
афіша. 19.45 — Заключний,
концерт «Пісня-85». (Повто
рення передачі від 29 груд
ня 1985 р.). 21.00 — «Час».
21.45 — Продовження
за
ключного концерту «Піеня85». 23.20 — Новини

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —’
Ритмічна гімнастика. 10.50—
Концертний зал «Дружба».
11.35 — Доброго вам здо
ров'я. 12.05 — На арені нир
ку. 12.40 — Новини. 12.50 —
Зустріч з майстрами естра
ди і цирку. 13.50 — «Живе
СЛОЕО». До 60-рІЧЧЯ Інститу
ту літератури імені Т. Г.
Шевченка АН УРСР 14.35—
Село і люди. 15.00—Мульт
фільм на замовлення. 16.00
— Слава солдатська. 17.(10—
Любителям оперної музики.
17.40 — До 80-річчя першої
російської революції. Про
грама «Братерство- 19.00—
Актуальна камера 19,35 —
Зустріч з театром. 20.45 —'
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — На добраніч, діти! 21.00 —'
Ритмічна гімнастика. 10.50 «Час». 21.45 — Художній те
— Ранковий концерт. 11.40 лефільм «Мить удачі». 22.50
— Наука і час. 12.1 о — «На — Новини
родна творчість». Умільці
с. Цвітного Олександрійсько А ЦТ (II програма)
го району на Кіровоград8.00 — На зарядку ставай!
щині. (Кіровоград на Рес. 8.20 — Фільм «Трин-трава».
публіканське телебачення). 9.50 — Мамина школа. 10.20
12.40 — Новини. 12.50 — — Програмі- Азербайджан
Факти свідчать. 13.10 — Му ського телебачення. 11.35 —
зичний телефільм «Фауст». Російська мова. 12.05 —
15.40 — Сатиричний об'єк Телефільм «І це все ПРО
тив .16.10 — М. Твен. «Ось нього». 6 серія. 13.15 — Те
послухайте».
Теленовела. леміст Москва — Ваіпін_гтон.
16.40 — Концерт. 17.15 — Про досягнення радянських
Художній- фільм «Чапаев». і американських вчених в
18.45 — Скарби музеїв Ук
галузі кардіології. 15.15 —
раїни.
19.00 — Актуальна У світі тварин. 16.15 — Роз
камера. 19.35 — Музичні зу. повідають наші кореспонден
стрічі. 20.50 — Па добраніч, ти. 16.45 — Міжнародні зма
діти! 21.00 — «Час». 21.40— гання з фехтування. «Мос
Художній фільм «Звинува ковська шабля». 17.15 — З
чення». 22.55 — Новини.
скарбниці світової музичної
культури У програмі два
А ЦТ (II програма)
концерти Г. Телемана. 17.45
8.00 — Гімнастика. 8.20— — Чемпіонат СРСР з хокею.
— ЦСКА, 2 1 3 пе
«Снився мені сад». Науково- «Сокіл»
популярний фільм 8.30 — ріоди Під час перерви —
Ритмічна г >-.ластика 9.00— 18.20 — Мультфільм. 19.15
Ранкова пошта. 9.30 — До — Реклама. 19.20 — Доку
кументальні г фільм
10.20 ментальний телефільм. 19.30
— Світ і молодь. 20.00 —
— Концерт хору молоДі і Вечірн.ч
казка 20.15—Доку
студентів м
Краснодара. ментальний
телефільм. 20.25
10.50—Документальний теле
фільм. 11.15 - Документаль — Чемпіонат Європи з ковспорту Чолові
ний телефільм 12.10—Теле заняпського
21.00 — «Час»’. 2145 —
фільм • І не нее про нього», 5 ки.
«Знову разотГ 23.00
серія. 13 20 —Що? Де? Коли? Фільм
—
Новини.
15.30 — «В суботу ввечері».
Музично-розважальна про.
грама. 17.00 — Клуб манд
рівників
18.00 — Москва.
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БН 01031.

сомольсько - піонерський
пост № 1 біля пам'ятника
героям громадянської і
Великої Вітчизняної воєн.
Призовники
Голованівського району здійснять
лижний пробіг у село
Красногірку, де їх чекають
зустрічі з героями «Спар
така». А призовники кол
госпу імені Фрунзе Кіро
воградського району візь
муть участь у конкурсах
«Нумо, хлопці!», поміряю
ться майстерністю в стрі
лецькому тирі. В школах
Світловодська, Новоукраїнки пройдуть уроки муж
ності на теми «Офіцер —
професія героїчна», «Жи
ти — Вітчизні
служити».
Подібні заходи, інші героїко-патріотичні акції слід
провести в кожному ко
лективі, в клубах, будинках
культури,
школах
ДТСААФ.
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