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Виходить з 5 грудня 1939 р. № 2 (3198). ф Ціна 2 КОП.

ЗО грудня в Кіровограді відбувся пленум обкому 
комсомолу, який розглянув питання «Про завдання 
комсомольських організацій області, що випливають 
з рішень листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і Пленуму ЦК Компартії України».

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
ЛКСМУ І. О. Шевченко.

В обговоренні доповіді виступили: В. О. Кулик — 
перший секретар Кіровоградського міськкому ком
сомолу, В. І. Василенко — машиніст електровоза ло
комотивного депо станції Знам’янка, С. С. Якимен
ко — перший секретар Світловодського міськкому 
комсомолу, А. Б. Пустовіт — механізатор колгоспу 
імені Ульянова Ульяновського району, О. О. Ксзлов- 
ськнй — перший секретар Новоукраїнського райко
му комсомолу, А. А. Гуриіч — штукатур будівельно
го управління № 3 тресту «Олександріяважбуд», 
В. М. Шпак — секретар комітету комсо/лолу заводу 
«Червона зірка», В. Г. Панченко — перший секретар 
Долинського райкому комсомолу, П. В. Стадник — 
оператор свинокомплексу колгоспу імені XXII з'їзду 
КПРС Добровеличківського району.

В обговореному питанні пленум прийняв постанову.
Пленум розглянув організаційне питання. У зв’язку 

із зарахуванням в аспірантуру при Київському дер
жавному університеті імені Т. Г. Шевченка Л. Г. Дро
тянко увільнено від обов’язків секретаря обкому 
комсомолу і виведено зі складу бюро обкому 
ЛКСМУ. Секретарем обкому комсомолу і членом бю
ро обкому комсомолу пленум обрав Н. М. Ангелуцу.

На пленумі виступив секретар обкому Компартії 
України В. М. Щербина. В роботі пленуму взяв участь 
командир республіканського штабу студентських бу
дівельних загонів В. М. Кравець.

Новий рік працівниці 
Кіровоградського хлібо
заводу № 3 комсомолки 
Любов ПАНЧЕНКО. Ната
ля ПОШТАРЕНКО і Надія 
АКІНШИНА зустріли на 
своїх робочих місцях.

Фото В. ГРИБА.

* * *
комсомольсько-молодіжного колективу ÖBTO- 
гаража .колгоспу імені Леніна Долинського 
району [керівник Василь КОДОЛА, групком- 
сорг Тетяна МОСКАЛЕНКО).

Ми, шофери комсомольсько-молодіжного колективу, 
включившись у соціалістичне змагання за дострокове 
виконання завдань одинадцятої п'ятирічки, зобов'язуємо
ся у 1983 році:

— виробити 5 мільйонів 500 тисяч тонно-кілометрів;
■ — зекономити 65 центнерів паливно-мастильних мате
ріалів;

— заощадити на ремонті і технічному обслуговуванні 
автопарку понад 1000 карбованців;

— працювати без аварій і порушень правил дорожньо
го руху;

— широко впроваджувати комплексну механізацію р 
усіх галузях виробництва, вивчати нову техніку і доби
ватись її високопродуктивного використання; .

— зміцнювати шефські зв’язки з місцевою десятиріч
кою;

—- підтвердити звання колективу комуністичної прані.
Соціалістичні зобов’язання обговорено і прийня
то на загальних зборах колективу автогаража.

+ * *
комсомольсько-молодіжного колективу доя
рок МТФ № 1 колгоспу «Перше травня» Ма- 
ловисківського району (керівник Іван МОСІ- 
ЄНКО, групкомсорг Валентина ЄПІШОВА).

Виконуючи рішення XXVI з'їзду КПРС, XIX з’їзду 
ВЛКСМ, травневого і листопадового (1982 р.) Пленумів 
Центрального Комітету КПРС і готуючи гідний трудо
вий дарунок 65-й річниці Ленінського комсомолу, ми бе
ремо такі соціалістичні зобов’язання на третій рік оди
надцятої п’ятирічки:

— надоїти по 3200 кілограмів молока від корови;
— з планом трьох років п’ятирічки справитися до 

29 жовтня — річниці народження комсомолу;
— боротися за одержання 100 телят від" кожних 100 

корів. Зберегти все поголів’я молодняка;
— першим сортом здавати 100 процентів молока при 

жирності його не менш як 3,8 процента;
— добитися зменшення витрати кормів па виробництво 

одиниці продукції на 10—12 процентів;
усім членам колективу постійно підвищувати свій 

Ідсйио-політнчніїй рівень.
Соціалістичні зобов'язання прийнято на загаль
них зборах колективу.

Символічний
комсомольцями

ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТЬ 
МИНУЛОГО РОКУ УСГІІШ-

БІЛЬШІСТЬ
У ЦІЛОМУ
НО ВИКОНАЛИ ПІДВИЩЕНІ СОЦІАЛІСТИЧ
НІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО ВИНАХІДНИЦТВУ ТА 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСТВУ, ВЗЯТІ НА ЧЕСТЬ 
60-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ СРСР. А ЯКИЙ ВНЕ
СОК У ЦЕ ЗРОБИЛИ МОЛОДІ НОВАТОРИ? 
ЧИ ВСЕ ГАРАЗД В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКО
ВОЇ РОБОТИ І ЯКІ ПЛАНИ НА 1983 РІК?

РОЗДУМАМИ ПРО ЦЕ ДІЛИТЬСЯ ЗАСТУП
НИК ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ НАУКОВО- 
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ ПРИ ОБКО
МІ ЛКСМУ ТА ОБЛАСНИХ РАДАХ ВТВР І НТТ 
ОЛЕКСАНДР КОБЕЦЬ.

О НЕСОК молодих ра- 
** ціоналізаторів був 
значним. Наведу кілька 
промовистих цифр. У 
науково-технічній твор
чості взяли участь понад 
10 тисяч юнаків і дівчат 
області. Воші розробили 
та запровадили у вироб
ництво 97 винаходів і 
майже 7,1 тисячі раціо
налізаторських пропози
цій з річним .економіч
ним ефектом 8,5 мільйо
на карбованців.

Пошукова робота спря
мована головним чином 
на прискорену реаліза
цію Продовольчої 
грами, 
градні

.. • - про’'Молоді кірово- 
, беруть активну

участь у Всесоюзному 
---- .J науково-технічноїогляді 
творчості та республікан
ському конкурсі по роз
робці засобів малої ме
ханізації сільськогоспо
дарських робіт. Минуло
го року на обласній ви
ставці, присвяченій XXIV 
з’їзду ЛКСМУ, було 
представлено понад шіст
десят експонатів та дію
чих моделей, створених 
нашими земляками — 
учасниками огляду. Най
цікавіші новинки виста
вили представники за
воду «Червона зірка», 
облсільгосіїтехніки, ви
робничого об’єднання

«Олександріявугі л л я», 
Світловодського ГІТУ 
№ 5, Кіровоградського 
ТУ № 4, обласної стаи- 

гехніків. Вони 
переможцями

V, 1\ 
ТУ № 4, 
ції юних 
і стали 
виставки.

Вирішено обласний 
конкурс по розробці за
собів малої механіза
ції сільськогосподарських 
робіт продовжити і в на
ступні роки одинадцятої 
п’ятирічки.

Питання розвитку на
уково-технічної творчос
ті молоді 
розглядає 
НТТМ. На 
дашіях 
участь юнаків і дівчат у 
винахідництві та раціо
налізаторстві, а також 
діяльність комсомоль
ських організацій та осе
редків ВТВР по мобілі; 
занії молоді на творчий 
пошук.

Приміром, на остан
ньому засіданні, яке від
булося напередодні 1983 
року, секретар Доброве
личківського райкому 
комсомолу В. Завгород- 
ній та голова районної 
ради ВТВР В. І. Бортков 
розказали про хід вико
нання соціалістичних зо
бов’язань по винахідни
цтву і раціоналізатор-

систематично 
наша секція 

своїх засі- 
вона аналізує

ству 
молоддю свого району. 
Під час попередньої пе
ревірки було виявлено, 
що справжнього змаган
ня серед юнаків і дівчат 
там не організували, 
внаслідок чого процент 
учасників НТТМ з року 
в рік зменшується і ста
новить нині приблизно 
5—6 процентів. На бага
тьох підприємствах ком
сомольці не беруть зобо
в’язань по НТТМ. Конт
ролю за своєчасним за
провадженням пропози
цій молоді райком 
ЛКСМУ не здійснює. Не 
проводить він і рейдів по 
перевірці використання 
новинок. Не дивно, ІЦО 
тільки 20—ЗО процентів 
їх запроваджується у 
виробництво.

Викликає занепокоєн
ня і те, що райком ком
сомолу та районна рада 
товариства не планують 
роботи по дальшому роз
витку НТТМ, на своїх за
сіданнях не розглядають 
відповідних питань, а та
кож не проводять ра
йонних молодіжних ог
лядів і конкурсів нови
чок. На низькому рівні 
організовано навчання 
творчої молоді. Мину
лого року було створено 
тільки одну школу моло
дого націоналізатора — 
в районному управлінні 
сільського господарства. 
В пій — 22 слухачі. Чи 
багато не? У сільсько
господарському вироб
ництві району зайнято 
понад три тисячі юнаків 
і дівчат...

На жаль, ці недоліки 
типові і для деяких ін
ших районів та підпри
ємств області. Тому наші 
плани на 1983 рік насам
перед пов’язані із усу
ненням недоліків. Голов
на вимога — більше кон
кретності, чуйного став
лення до кожного моло
дого кмітливця.

О. КОБЕІІЬ, 
заступник голови об
ласної секції НТТМ.

вагою 7 тонн було закла
дено в день святкування 
60-річчя утворення СРСР 
під фундамент майбут
ньої кузні механізатор
ських кадрів — Новоук
раїнського професійно- 
технічного училища.

Урочистий мітинг з на
годи початку споруджен
ня СПТУ відкрив голова 
райвиконкому Є. Є. Ян- 
цсв. Вія надав слово на
чальникові обласного уп
равління профтехосвіти 
М. П. Жалісу. Микола 
Петрович повідомив, що 
училище стане справж
нім.механізаторським мі
стечком. Крім- навчаль
ного корпусу, тут вирос
туть громадсько-побуто
ве приміщення, два гур
тожитки, 16-квартирний 
житловий будинок.

— Хліб вирощують лю
ди. І головна фігура у 
цій священній справі — 
механізатор, — на три
буні кавалер ордена Ле
ніна, бригадир комсо
мольсько - молодіжного 
колективу колгоспу 
«Дружба» В. П. Кол- 
пак. — Це він, механіза
тор, засіває грунт зер
ном. збирає врожай. І 
дуже добре, що в Ново- 
українському районі го
туватимуться майбутні 
хлібодари.

Н!Г святковому мітин
гу виступили перший 
секретар райкому Ком
партії України В. Я. Кру- 
ценко, передовий механі
затор колгоспу «Росія» 
Г. Ф. Майданний.

Під керівництвом бри
гадира ПМК 135 тресту 

< Кіровоградсільбуд» С. Ф. 
Курача почесні гості мі
тингу закладають камінь 
з написом: «На цьому 
місці в честь 60-річчя 
утворення СРСР буде 
збудовано комплекс Но
воукраїнського СПТУ по 

І підготовці СІЛЬСЬКОГОСПОт 
І дарських кадрів»

О. СЛОВ’ЯНСЬКА.
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Виховувати будівників комунізму
Конкретні шляхи нашо

го дальшого руху вперед 
визначені рішеннями лис
топадового (1982 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, сьомої 
сесії Верховної Ради 
СРСР, в положеннях 1 ви 
сновках, викладених у до
повіді Генерального сек
ретаря ЦК КШ’С това
риша Ю. В. Лндроаова на 
спільному урочистому за
сіданні ЦК КПРС, Вер
ховної Ради СРСР, Вер
ховної Ради РРФСР, при
свяченому 60-річчю утво
рення Союзу Радянських 
Соціалістичних Респуб
лік. В рішеннях листопа
дового Ц982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС особливе місце 
займають питання підви
щення продуктивності пра
ці, ефективності вироб
ництва, його інтенсифіка
ції, . раціонального вико
ристання матеріальних і 
трудових ресурсів. Вико
нання поставлених завдань 
у значній мірі залежить 
від добросовісної праці 
кожного на своєму робо
чому місці, дотримання 
трудової дисципліни.

Пере/ інша більшість ро
бітників, колгоспників, 
службовців трудиться на 
совість. Та, на жаль, се

З ВИСТУПУ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ
ред комсомольців і молоді 
е ще працівники, які за
бувають про свої службові 
ооов’язпи, про власну від
повідальність. І часто ко
мітети комсомолу не реагу
ють на. запізнення па ро
боту, прогули й інші пору
шення. Слова товариша 
Ю. В. Андропова про те, 
що треба повести рішучу 
боротьбу проти будь-яких 
порушень дисципліни, що 
погана робота, бездіяль
ність, безвідповідальність 
повинні безпосередньо по
значатися на матеріальній 
винагороді, службовому 
становищі — треба поклас
ти в основу діяльності об
кому, міськкомів, райкомів 
комсомолу, кожної пер
винної комсомольської ор
ганізації.

Саме такий підхід дозво
лить комсомолу підвищити 
трудову активність юна
ків і дівчат, їхній вклад у 
поліпшення діяльності під
приємств промисловості, 
залізничного і автомобіль
ного транспорту, служби 
побуту і торгівлі.

Питання участі молоді 
в реалізації Продовольчої 
програми треба починати

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
З метою активізації 

участі молоді в реалізації 
Продовольчої програми на 
пленумі обкому комсомо
лу в серпні 1982 року за
тверджено п'ять цільових 
програм: «Мехвсеобуч»,
«Кукурудза», «Цукрові 
буряки», «Молоко» і «Кро
лі». Хороше починання 
комсомолу області. Проте 
роботу по їх реалізації не 
треба затягувати. Вклад 
молоді в справу швидшого 
розвитку всіх галузей 
агропромислового комп
лексу, забезпечення насе
лення продуктами харчу
вання, а промисловості си
ровиною повинен відчува
тися вже нині.

Обласний комітет партії 
чекає від комсомольців і 
молоді більш плідної ро
боти в громадському тва
ринництві. Кількість мо
лодіжних ланок у цій га
лузі не збільшується. Це 
й зрозуміло. Комсомоль
ські організації у справі 
направлення в тварин
ництво випускників шкіл і 
шефстві над будівництвом 
I технічним переозброєн
ням ферм обмежилися Дії-

вирішу за; и із підвищення 
бойовій ос гі, зміцнення 
сільських комсомольських 
організацій. Однак у цьо
му зрушення поки що не
значні. Наприклад, у сіль
ськогосподарському вироб
ництві зайнято більше 
двадцяти тисяч членів 
ВЛКСМ. Проте за останні 
роки кількість комсомоль
ців серед механізаторів 
колгоспів і радгоспів змен
шилась на 600 чоловік, 
тваринників—на 400, спе
ціалістів — на 60 чоловік. 
Тому обкому, міськкомам, 
райкомам комсомолу, пер
винним комсомольським 
організаціям треба щодня 1 
настійно займатися пи
таннями закріплення мо
лоді на селі, виявляти за
цікавленість організацією 
праці, побуту, дозвілля 
юнаків і дівчат, знати їх 
запити і потреби.

Сьогодні як ніколи гост
ро стоїть питання про 
предметність і цілеспря
мованість нашої роботи. 
ІІоменше гучних слів 1 обі
цянок, побільше перекон
ливих, вагомих комсомоль
ських справ.

в. М. ЩЕРБИНИ
ніс проведенням зльоту 
учнів, котрі виявили ба
жання працювати в тва
ринництві. 1 фактично не 
дбають про молодих лю
дей, які залишилися пра
цювати в колгоспах і рад
госпах.

Колі ітетам комсомолу 
треба добитися того, щоб 
всі молоді тваринники 
брали активну участь у 
Всесоюзному соціалістич
ному змаганні за успішне 
проведення зимівлі худо
би, підтримали схвалену 
обкомом партії ініціативу 
тваринників Новоархан- 
гельського району по до
сягненню в зимовий пе
ріод високої продуктив
ності худоби і птиці.

Зоною КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
впливу повинна стати 
участь в здійсненні намі
чених пленумом обкому 
партії заходів по соціаль
ній перебудові села. Тре
ба активніше залучати мо
лодь, студентські будівель
ні затопи до спорудження 
житла, доріг, об'єктів со
ціально-побутового 1 куль
турного призначення.

Тепер про шефські зв’яз- 

ки міста і села. Поки що 
комітети комсомолу укла
дають договори з промис
ловими підприємствами на 
вирощування і збираная 
овочів. Треба розширюва
ти шефські зв'язки. 1 ви
ходити за рамки виробни
чих контактів: влаштову
вати вечори серна і моло
та, обмін колективами ху
дожньої самодіяльності, 
спортивні змагання й т. д.

Успішно вирішення важ
ливих і відновідалгшіх 
завдань багато в чому за
лежить від того, наскільки 
комітети комсомолу зумі
ють виховати юнаків і дів
чат у дусі комуністичних 
ідеалів, вірності справі Ко
муністичної партії. Завдан
ня обкому, міськкомів, 
райкомів комсомолу — 
підвищувати ефектніш їсть 
і якість ідейно-політично
го, трудового .і морально
го виховання ' членів 
ВЛКСМ і молоді. Треба, 
щоб постійно зростав 
вплив комсомолу на мо
лодь, на її світогляд, на 
її працю, життя, побут. А 
для цього треба працюва
ти предметніше, дружніше 
і результативніше.

Другий рік одинадцятої 
п’ятирічки, сказав догюв.- 
дач, ознаменований важли
вими подіями в суспільно- 
політичному житті нашої 
держави. На урочистому 
засіданні в Москві, присвя
ченому 60-річчю утворення 
СРСР, Генеральним секре
тар ЦК КПРС Ю. В. Акдро- 
пов підкреслив, що підго
товка і святкування цієї да
ти продемонстрували всьо
му світові монолітну єд
ність партії і народу.

Подією винятково важли
вого значення стаз листопа
довий (1982 р.) Пленум ЦК 
КПРС. Особливу увагу він 
приділив питанням інтенси
фікації суспільного вироб
ництва, використання всіх 
можливостей для поліпшен
ня господарської діяльнос
ті, прискорення науково- 
технічного прогресу, поси
лення режиму економії і 
зміцнення дисципліни, під
вищення організованості і 
діловитості в роботі.

Головною проблемою, як 
підкреслювалось 
мах ЦК КПРС і 
партії України, є 
ня ефективності 
господарства, його інтенси
фікація. Всі питання, пов’я
зані з її вирішенням, по
винні постійно бути в цент
рі уваги комітетів комсо
молу, всіх комсомольців, 
молодих трудівників облас
ті.

Понад тисячу комсомоль
сько - молодіжних колекти
вів, 65 тисяч молодих тру
дівників Кіровоградіцини, 
сказав доповідач, ставши на 
Всесоюзну трудову вахту 
«60-річчю утворення СРСР 
— 60 ударних тижнів», ус
пішно виконали свої зобо
в'язання. В авангарді соціа
лістичного змагання — ко
лектив штукатурів-маг.ярів 
із БУ-3 тресту «Кіровоград-

на Плену- 
ЦК Ком- 
підвнщен- 
народного

3 ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ 1. О- ШЕВЧЕНКА 
трудівникам у 

розробці напружених со
ціалістичних зобов'язань, 
особистих планів підвищен
ня продуктивності праці.

Однією з ефективних 
форм участі молоді в при
скоренні науково-технічно
го прогресу є наукезо- 
технічна творчість. За два 
роки одинадцятої п’ятиріч
ки молоді вчені, робітники 
і спеціалісти області, беру
чи участь у Всесоюзному 
огляді НТТМ, подали раціо
налізаторських пропозицій 
стільки, що впровадження 
їх дасть економічний ефект 
близько 10 мільйонів кар
бованців.

Але порівняно з минулим 
роком кількість впровад
жених винаходів зменши
лась на 15, рацпропозицію 
— на 300. В області не 
створено жодного громад
ського конструкторського і 
технологічного бюро, не
має творчих молодіжних 
колективів. Не діють ради 
молодих учених і спеціаліс
тів в Олександрійському, 
Знам’янському міськкомах, 
Бобринецькому, Устинів- 
ському, Ульяновському рай
комах.

Потрібно, підкреслив до
повідач, щоб націленість на 
широке впровадження но
вої техніки була в кожній 
комсомольській організації.

Предметом особливої 
турботи комітетів комсомо
лу повинні стати впровад
ження передових методів 
праці, поліпшення організа
ції виробництва на тих ді
лянках, де працюють КМК 
і молоді трудівники.

На Пленумі ЦК КПРС 
особливу увагу було звер
нуто на необхідність забез
печити бережливе ставлен
ня до народного добра.

машважбуд», де бригади
ром Надія іііачковська, до
ярка 
травня» 
району
ВЛКСМ 
та багато інших, 
успіхи стали 
завдяки творчому пошуку, 
зростанню 
майстерності, 
ній роботі в 
лективах.

Однак не 
комсомолу 
організувати 
лоді, поширити досвід пе
редовиків. Окремі комсо
мольські працівники і 
тивісти підходять до 
справи формально.

На важливих ділянках 
родного господарства 
’ласті нині трудяться 
комсомольсько - молодіж
них колективів, що на 40 
більше, ніж минулого року. 
Вони об’єднують понад 17 
тисяч юнаків і дівчат. По
стійна увага і практична до
помога з боку комітетів 
комсомолу — це запорука 
успішної роботи КМК. Та є 
ще немало випадків, коли 
діяльність комітетів у цьо
му напрямі не відповідає 
вимогам сьогодення. Не 
використовуються можли
вості створення комсомоль
сько - молодіжних колекти
вів в Ульяновському, Віль- 
шанському, Бобринецькому 
районах, містах Кіровограді 
і Світловодську. Серйозно 
хвилює й те, що понад 50 
КМК об часті щороку не ви
конують планових завдань. 
,Нині молоді робітники і 
колгоспники беруть соціа
лістичні зобов’язання на 
1983 рік. Основна вимога 
до комітетів комсомолу, 
підкреслив доповідач, — 
подати конкретну допомогу

колгоспу «Перше 
Маловискізського 

делегат ХІХ з’їзду 
Валентина Єпішоза 

Досягнуті 
можливими

професійної 
ідейно-зихов- 
трудових ко-

всі комітети 
вміють чітко 
змагання мо-

ак- 
цієї

на- 
об- 
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b молодим Багато комсомольських 
організацій області серйоз
но, по-діловому борються 
проти безгосподарності, 
марнотратства, виховують у 
молоді вміння аналізувати 
кінцевий результат і затра
ти на його одержання. Од
нак буває важко пробудити 
в молодій людині почуття 
бережливості. Вихозання 
цієї риси полягає не тільки 
з закликах, а й у пропаган
ді кращих прикладів.

Листопадовий Пленум за
кликав рішучіше повести 

порушень 
і виробничої дис- 

незиправданої 
кадрів. Ця про

стоїть і для 
організа- 

промислових ГІІД-

рішучіше 
боротьбу проти 
трудової 
ципліни, 
плинності 
блвма гостро 
комсомольських 
цій. На 
приємстзах області з вини 
молодих виробничників у 
1982 році втрачено 80 тисяч 
людинодніз; 50—60 про
центів втрат від плинності 
кадрів теж на рахунку мо
лоді. Не завжди навколо 
порушників створюють ат
мосферу суворого осуду.

Центральне місце з пла
нах партії займають заходи, 
пов'язані з реалізацією 
Продовольчої програми.

27 тисяч юнаків і дівчат, 
близько 4 тисяч комсомоль
сько-молодіжних збираль
но-транспортних загонів, ла
нок і екіпажів узяли участь у 
збиранні врожаю ювілейно
го року. Ударно трудились 
молоді хлібороби Долин- 
ського, Бобринецького, 
Олександрійського районів, 
Ними зібрано понад 80 ти
сяч тонн зерна. Ці комсо
мольські організації стали 
переможцями обласного 
змагання.

Комітети комсомолу Нов- 
городківського, Кіровоград
ського, Петрізського рано-

комсо- 
веєбічно 
«вузькі» 

заходи по

нів слабо організували 
змагання молодих хліборо
бів, а Добровеличківський 
райком комсомолу взагалі 
не підбивав підсумків тру
дового суперництва. Міськ
комам і райкомам 
молу необхідно 
проаналізувати 
місця, намітити 
їх усуненню.

Молодь області брала 
активну участь у боротьбі з 
втратами вирощеного вро
жаю. Проведено понад 
1200 рейдів «КП». Особливу 
активність виявили молоді 
дозорці Новоукраїнського, 
Новгородківського, Гайво- 
ронського районів.

Доповідач детально про
аналізував участь юнаків і 
дівчат Кіровоградщини в 
розвитку тваринництва.

Комсомол області зобо
в’язався щороку направля
ти в цю важливу галузь не 
менше 800 юнаків і дівчат. 
У 1982 році за комсомоль
ськими путівками направле
но 827 чоловік. Але є при
клади, коли молоді люди, 
одержавши путівки, не по
трапляють у тваринництво. 
Так, з 460 учасників облас
ного зльоту майбутніх тва
ринників на фермах
працює лише половина.

Важливість 
ність завдань, висунутих ли
стопадовим Пленумом ЦК 
КПРС, вимагають від ком- винні добиватися 
сомольських організацій 
посилення ідейно-вихозної 
роботи. Однак це вдається 
не всім. Ще багато недолі
ків в організації політично
го навчання комсомольців і 
молоді, у проведенні Ле
нінського заліку, в лекцій
ній пропаганді.

Пленум поставив перед 
партійними, радянськими, 
профспілковими, комсо-

мсльськими організаціями 
завдання дальшого вдоско
налення організаційної ро; 
боти. Прикладом творчого 
підходу до цієї справи мо
же служити комсомольська 
організація колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархапгель- 
ського району. Юнакам і 
дівчатам тут сміливо дові
ряють найскладніші і най
відповідальніші ділянки ро
боти. Комітет комсомолу 
постійно турбується про 
умови праці, добивається 
збільшення внеску кожного 
комсомольця у виконання 
народногосподарських пла
нів.

У той же час у нас нема-
. ло комсомольських органі

зацій, які працюють слабо, 
безініціативно. Особливе
занепокоєння викликає
низький рівень роботи з ря
ді крупних організацій, зо
крема, в трестах «Олек- 
сандріяважбуд», «Кірово- 
градміськбуд», на залізнич
ному вузлі Помічна.

Деякі міськкоми і райко
ми комсомолу не завжди 
враховують критичні заува
ження комсомольців і мо
лоді при підготовці пер
спективних і поточних пла
нів, а заходи по виконанню 
рішень 
стоящих 
органів
ний, розпливчатий характер.

Комітети комсомолу,
підкреслив -доповідач, по- 

організа- 
ційно-політичного зміцнен
ня первинних організацій, 
вимагати від кожного ком
сомольця неухильного ви
конання вимог Статуту 
ВЛКСМ. Ми повинні, образ
но кажучи^ підтягнути типи, 
щоб обласна комсомоль
ська організація була більш 
згуртованою, збагачувалась 
досвідом виховання підро
стаючого покоління.

нині

і масштаб-

партійних і вище- 
комсомольських 

мають неконкрэг«’

І

Набуті 
знання
в практику

Минуло три місяці на
вчального року в системі 

. комсомол ьсько го пол ітн а - 
вчашія і економічної осві-

яких слухачі вп- 
ма- 

листопадового 
Пленуму ЦК

ти. У школах проведено 
6—8 занять по вивченню 
основних теоретичних кур
сів і 2—3 додаткові занят
тя, на 
вчали і обговорювали 
теріалп 
(1982 р.)
КПРС і сьомої сесії Вер
ховної Ради СРСР. Відбу
лися перші семінарські за
няття, написані перші ре
ферати, проведено .чимало 
рейдів, зроблено немало 

економічних підрахунків... 
Словом, навчальний рік, 
як кажуть, у зеніті.

Аналіз роботи шкіл ком
сомольського по.'іітпавчап- 
пя і економічної освіти за 
три місяці показує, що ко
мітети комсомолу приді
ляють велику увагу питан
ням комсомольської політ
освіти, дбають про ефек
тивність вивчення теоре
тичних курсів, тісне поєд
нання теоретичних поло- 

жспь з практичними зав
даннями молодих «проб- 
ничнпків.

Результати аналізу свід
чать, іцо особливо зріс ін
терес молоді нашого райо
ну ДО ВІІВЧСІШЯ нового кур
су «Продовольча програма 
СРСР». Його вивчають у\ 
ІЗ економічних школах, а 
також 456 слухачів комсо
мольського віку в школах 
комуністичної праці. Ак
тивні форми занять; прак- 

тичиі завдання, ділові ігри 
іі колективні обговорення 
всіх розділів теоретичного 
курсу допомагають слуха
чці глибше усвідомлюва
ні свою особисту відпові
дальність за реалізацію 
1 іродовольчої програми.

іак, слухачі економіч
ної школи колгоспу «Авро
ра», яку очолює пропа- 
іапднст Іван Михайлович 
ларчепко, почавши вивчен
ня теоретичного курсу,, пе

реглянули свої соціаліспіч
ні зобов’язання. Сповнені 
прагнення зробити свій 
вклад у справу реалізації 
іІродовольчої програми 
відчутнішим, доярки — 
слухачі цієї школи, — на
мітили і досяглії тритисяч
них надоїв молока від ко
рови у 1982 році.

В. ТРОЯНСЬКИЙ, 
другий секретар Віль- 
шанського рамному 
комсомолу.
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-------------------- -Читач повідомляє

Читач заперечує

МЕКАЙМО ЯЛИНОВІ БОРИ

Дружелюбівська деся
тирічка потопає в зелені 
багатолітніх каштанів і 
ясенів, кучерявих акацій 
і кленів. А поряд — 
шкільний парк, де про
водяться урочисті піо
нерські лінійки і вруча
ються атестати про се
редню освіту. Тут про
щаються зі школою ви
пускники. Серед високих 
дерез стоїть солдат у 
граніті — пам'ятник вої
нам, які загинули, захи
щаючи село від ворогів. 
Тут, у парку, відбулася 
зустріч піонерів з ма
тір’ю і сином воїна, який 
похований у братській 
могилі. Тут зустрічалися 
випускники, що з’їхали- 
ся до своєї рідної шко
ли через 20 років.

Наш парк усе пам’ятає. 
Та з часом, на жаль, 

він перестав милувати 
око: заріс, засмітився. 
Минулої осені юні дру- 
желюбізці вирішили роз
чистити парк, упорядку
вати його своїми руками. 
Комсомольці і піонери 
славно потрудились. При
вітно, затишно стало тут.

К. КОБЗАР, 
сількор.

с. Дружелюбівка, 
Добровеличківський 
район.

Ім’я члена Спілки ху
дожників СРСР Віктора

Урок веде завідуючим 
пізсьної восьмирічної 
внч СУ РИЮ«.

кабінетом української мови та літератури Йоси. 
школи Новоукраїнсьного району Микола Андріно-

Фото В. ЩЕРБАНА.

Андрійовича Шульги доб
ре відоме на Кіровоград- 
іднні. Його- картини екс
понувалися в Києві, Кі
ровограді, а також На
родній Республіці Болга
рії. Про творчість худож-ч 
ника цього року розпові
ла газета «Правда Ук
раины» (кореспонденція 
В. Щербака «Живет в 
провинции художник»).

Вихованці Малонис- 
ківської восьмирічної 
школи-інтериату запро
сили В. А, Шульгу, який 
живе і працює в Ново- 
миргороді, до себе в гос
ті. Віктор Андрійович 
охоче відгукнувся на 
прохання.

Під час зустрічі, яка 
відбулася в актовому за
лі восьмирічки, В," А, 
Шульга розповів про 
свою творчість, полотна, 
які підготував до 60-річ- 
чя утворення СРСР, ВІД
ПОВІВ на запитання юних 
художників школи. На 
вечорі прозвучали і вір
ші гостя про дружбу на
родів, про столицю Ра
дянської . України — 
1500-літній Київ. Віктор 
Андрійович прочитав та
кож кілька дитячих гу
моресок.

На згадку про цікаву 
зустріч з маловисківськи- 
ми школярами В. А. 
Шульга подарував шкіль
ному музею свою карти
ну «В. І. Ленін».

г. поздняк.
м. Мала Виска.

--------------------- Читач цікааиться----------------------

У Голованівську зводиться телевежа. Нам, гай
воронням, хочеться дивитись передачі із нашого 
обласного центру. Чи не матимемо ми такої мож
ливості після введення станції у дію?

В. ЧЕРЧЕЛЮК.
с. Могильне,
Гайворонський район. '
На запитання читача газети відповідає началь

ник технічного вузла республіканських магістраль
них зв'язків і телебачення Н2 2 Д,- Є. ЛОЗОВИЙ:

Через ретранслятор, який будується у се
лищі Голованівську, проводитимуть телевізійні 
сигнали від Києва до Миколаєва. Станція не має 
технічних можливостей передавати телевізійні 
сигнали з міста Кіровограда.

Прочитала я пубг.'ка- 
цію в «/Лолодому кому
нарі» за 23 листопада «Не 
рубайте ялинок». Цікааі 
думки висловлюють юні 
натуралісти, але я не мо
жу погодитись із ними. 
По-моєму, навіть найкра
ща синтетична ялинка 
не зможе замінити нам 
справжньої, із лісу. Тому 
бачу лише один вихід — 
вирощувати побільше 
ялинок на нашій степовій 
Кіровоград щині.

Мені можуть заперечи
ти ці ж юннати: ялинка, 
мовляв, росте довго, от
же, потребує чималих 
затрат. Правильно. Але 
ж, приміром, пахучі гар
ні троянди, тюльпани, 
гладіолуси не ростуть са
мі, до всього треба до
класти рук. Бо це краси
ве а житті людини...

По-моєму, для того,

«Молодий комунар»

щоб забезпе чити насе
лення ялинками, потріб
но не так уже й багато 
площ. І засаджувати їх 
слід на далеку перспек
тиву. Хай ростуть на ра
дість нашим малюкам.

Не приймаю я і тієї 
пропозиції юннатів, щоб 
милуватись новорічною 
красунею дітки ішли на 
площу Кірова.

Ні, справжню ялинку 
не замінити ніякою син
тетикою. Хто не вірить, 
то хай пройдеться за 
кілька днів до Нозого 
року із лісовою красу
нею містом і побачить, з 
якою заздрістю диви
тимуться на нього зуст
річні, скільки разів його 
запитають: «А де ви ку
пили ялинку?»

А, ПЕТРЕНКО.
м. Кіровоград.

ХОЧ ЛИСТА 
Й НЕ БУЛО 
НАДРУКОВАНО

Наш читач С. Шляжко 
з Кіровограда скаржився 
на незадовільну роботу 
міського поштового від
ділення № 4. Ми надісла
ли цього листа п голов
поштамт. Заступник на
чальника Кіровоград
ського поштамту О. О. 
Попов повідомив редак
цію:

«Примірники журна
лу «Радянська жінка», 
якого не отримував то
вариш Шляжко протя
гом чотирьох місяців, 
повернуто передплатни
ку. Заступникові началь
ника 4-го відділення 
зв’язку м. Кіровограда 
Н. О. Чубко вказано па 
недостатній контроль за 
роботою листонош».

З стор

ОСЬ ТАКІ ВОШІ. ЗИМОВІ КАНІКУЛИ. — З ВЕСЕЛИМ 
СМІХОМ. ПІСНЯМИ І, ЗВИЧАЙНО Ж. ІЗ КРАСУНЕЮ 
ЯЛИНКОЮ!

Фото В. ГРИ5А.-------------------------------------------------------------------- .

ДЛЯ ЮНИХ УМІЛЬЦІВ
СЬОГОДНІ У ГАЙВО- 

РОНСЬКОМУ РАЙОНІ 
НА БАЗІ МІЖШКІЛЬ
НОГО НАВЧАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧОГО КОМ
БІНАТУ ПОЧАВСЯ 
ВСЕСОЮЗНИЙ ТИЖ
ДЕНЬ НАУКИ, ТЕХНІ
КИ І ВИРОБНИЦТВА 
ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦ
ТВА.

Тут • проводитимуться 
виставки робіт гуртківців 
станції юних техніків, 
екскурсії на теплозозо- 
ремонтний завод, зустрі
чі з ветеранами та пере
довиками виробництва.

Працюватиме кінолек- 

торій «Юні техніки — на
родному господарству». 
Вже традиційними стали 
зустрічі юних техніків з 
молодими раціоналізато
рами підприємств міста. 
Під час Тижня в Гайво
роні відбудуться район
ні змагання молодших 
школярів «Технічне мо- 
делюаання-83», а також 
буде підбито підсумки 
фотоконкурсу «Моя Бать
ківщина — Радянський 
Союз».

Т. РОМАНЮК, 
секретар — завідую
ча відділом учнів
ської молоді райко
му ЛКСМУ.

Гайворонський район.

Волейбол

В ЧЕРКАСАХ —
ПЕРЕМОГА

Переможцем всесоюзно
го турніру з волейболу се
ред команд дівчат 1966-* 
1968 років народження 

стала збірна Кіровоград- 
щини. Ці змагання були 
важливим етапом підго
товки до XXX літньої 
спартакіади школярів Ук
раїни.

Беззмінним капітаном 
нашої збірної вже кілька 
років є світловодська во
лейболістка Ірина ГІроску- 
ряк. А з нею виступають 
ще вісім вихованок трене
ра Світловодської дитячо- 
юнацької спортивної шко
ли Володимира Леонідови
ча Кулішкіна і. дві пред
ставниці ДЮСШ № 1 об
ласного центру.

'Наші землячки виграли 
всі матчі турніру, в якому 
брали участь їхні ровес
ниці з російського міста

Ярославля, білоруського Легка атлетика 
Могильова, неодноразові _______________ .__
учасники всесоюзних ро- 

зиграшів спортсменки Оде
си, Житомира і Черкас,
У числі призерів — 

команди волейболісток Мо
гильова 1 Житомира. Ви
значена і краща волейбо-
лістка змагань. Нею ста
ла дев'ятикласниця Світ
ловодської середньої шко
ли № 3 Олена Коршепко.

Турнір проходив у ігро
вому залі спортивного 
комплексу Черкаського за
воду «Фотопрплад».

і. КАРДИТ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

ПРИЗИ ВРУЧИВ
СТАЛЕВАР

Відкритий всесоюзний 
турнір з легкої атлетики 
на приз Героя Соціаліс
тичної Праці знатного 
сталевара країни Івана Си
доровича Терещенка від
бувся в манежі Дніпро
петровського інституту фі
зичної культури.

На бігових доріжках, у 
секторах свої здібності 
демонстрували більше 200 
спортсменів з багатьох 
міст країни. Успішно ви
ступили вихованці кірово

градського спортивного 
клубу «Зірка». На найвищі 
сходинки п’єдесталу поша-

ни піднялися майстер 
спорту СРСР Леонід Лев
ченко (він стрибнувшу дов
жину на 7 метріз 11 сан
тиметрів), кандидати у 
майстри спорту Тетяна Те
рещенко і Віктор Легких 
(вони першими перетнули 
фінішні стрічки а бігу на 
дистанції 600 і 1000 метрів) 
іа Олена Ковальова (стриб. 
пула у довжину на 5 мет
рів 87 сантиметрів).

У командному заліку кі- 
розоградці не мали собі 
рівних. Другими були ор
ганізатори змагань.-— лег
коатлети місцевого спорт
клубу «Сталь», третіми — 
спортсмени міста-героя 
Тули.

Нагороди вручив сам 
І. С. Терещенко.

В. ШАБАЛ1Н.

Шашки

ЗМАГАЮТЬСЯ
СПАРТАКІВЦ1

У Кіровограді закінчи 
лась особиста першість 
обласної ради ДСТ «Спар- 
так» з російських шашок 
серед чоловіків. У турнірі 
взяли участь 14 иайсильні- 
ших шашкістів області. 
Після напруженої бороть
би звання чемпіона здо
був контролер заводу 
тракторних гідроагрегатів 
кандидат у майстри спорту 
Юрій Слюеаренко.

Г. ДУБІВКА, 
майстер сг орту.
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«Помилка резидента», «Доля рези
дента». Хто з глядачів не пам’ятає 
цих захоплючих пригодницьких стрі
чок з участю популярного кіноакто
ра Георгія Жженова?
Народний артист СРСР Георгій Жже

нов, на рахунку якого близько 80 
фільмів, почав свою кінематографіч
ну діяльність ще 1933 року, коли він, 
випускник Ленінградського естрадно- 
циркового технікуму, зіграв роль 
Пашки Вегирова у фільмі «Помилка 
героя». Тепер в його творчому до
робку такі ролі, як сержант Желтих 

V фільмі «Третя ракета», автоінспектор

ваторії. Першу роль зіграв у кіно
фільмі «Чужа в селищі» в 1959 році. 
В середині 60-х років створив обра
зи сильних і мужніх людей, борців за 
справу комунізму: революціонера- 
підпільника Дрезиня у фільмі «Тоба
го» змінює курс», бійця інтернаціо
нальної бригади в Іспанії Жоржа у 
фільмі «Ноктюрн», розвідника Кузне
цова у фільмі «Сильні духом» та інші.

Перша режисерська робота Цілін- 
ського — «Соната над озером». Но
вий фільм поставлено за оповідан
ням Вітаутаса Петкавічюса «Танковий 
бій». Назва його «Таран» — символіч-

©
Вівторок,
4 січня

град). 17.45 — Оголошення. 
(Кіровоград). 17.55 — Фото- 
хвилинка. (Кіровоград).
18.00 — «їм аплодують ста
діони». 19.00 — «Актульна 
камера». 19.30 — II. І. Чай- 
ковський. «Лебедине озеро». 
Балетна вистава. 20.45 — «ІІа 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовжен
ня вистави «Лебедине озе
ро». 22.25 — Звучить старо
винний романс. 23.00 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.20 — 

Архітектура 1 театр. 19.00 — 
Заключний концерт фестива. 
лю мистецтв «Російська зи
ма». По закінченні — 20.15— 
Вечірня казка. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм «І 
знову Аніскіи». 2 серія.

КІНОЕКРАН
СІЧНЯ

у фільмі «Стережись автомобіля», ге
нерал Тамерін у фільмі «Шлях у «Са
турн» і «Кінець «Сатурна», Тульєз у 
багатосерійному фільмі про резиден
та. Жженов грає людей, наділених 
яскраво вираженим російським на
ціональним характером, великою 
внутрішньою силою, душевною чис
тотою, чуйністю.

Тепер до перших двох сторінок 
«Помилка резидента» і «Доля рези
дента» додався новий двосерійний 
фільм «Повернення резидента», який 
поставив на кіносіудії імені М. Горь
кого режисер Веніамін Дорман за 
сценарієм Олега Шмельова і Володи
мира Востокова.

У фільмі показано складну роботу 
радянської контррозвідки. Георгій 
Жженов створив яскравий і мужній 
образ радянського розвідника, пат
ріота своєї Батьківщини. Партнерами 
Георгія Жженова виступають добре 
знайомі глядачам заслужений артист 
РРФСР лауреат Державної премії 
СРСР Петро Вельямінов, народний 
артист РРФСР Леонід Броневой, Бо
рис Хімічев, Євген Кіндінов, Євген 
Герасимов, Микола Прокопович, Лю
бов Соколова, Елеонора Шашкова.

Музику до фільму написав компо
зитор АМкаел Таривердієв.

Війна. Скільки рокіз минуло після 
її закінчення, а вона живе в людській 
пам’яті. Збираються фронтовики на 
традиційні зустрічі. Згадують свою 
бойову юність, загиблих бойових то
варишів. Саме такою сценою, відзня
тою майже документально, починає
ться новий художній фільм «Таран», 
який поставив популярний актор і кі
норежисер Гунар Цілінський на Ризь
кій кіностудії.

Гунар Цілінський закінчив актор
ський факультет Латвійської консер-

на. Герой фільму Петеріс, який ко
лись безстрашно пішов на таран фа
шистського танка, і сьогодні сміливо 
дає відсіч байдужості, черствості, 
хамству.

У фільмі знімалися Рудольф Алла- 
берж, Антра Лієдекалніня, Айгар Ці
лінський, Велде Вікмане, Музику на
писав композитор Івар Вагнер.

На кіностудії «Ленфільм» кіноре
жисер Михайло Єршсв за сценарієм 
Дмитра Іванова і Володимира Трофі- 
мова поставив фільм «У старих рит
мах». Головну роль у цій музичній 
комедії зіграв Семен Морозов.

На кіностудії «Таджикфільм» за 
сценарієм Володимира Кожевникова 
кінорежисер Мукадас Махмудов по
ставив кінофільм «Захват». В ньому 
розповідається про події, які відбу
ваються в наші дні, про сповнену 
ризику роботу працівників міліції Ра
дянського Таджикистану.

Образ полковника Мумікова ство
рив народний артист Таджицької РСР 
Баба Аннанов. Глядачі пам’ятають 
його по фільмах «Вирішальний крок», 
«Генерал Рахімоз», «Поклик пустелі», 
«Невістка», «Людина міняє шкіру». У 
фільмі також знімалися Володимир 
Тихонов, Валерій Рижаков, Володи
мир Нікітін, /Ларина Андріанова, Во
лодимир Плотников, Рустам Уразаєв, 
Світлана Орлова.

На кіностудії «Мосфіль?л» режисер 
Валентин Попов за сценарієм, який 
він написав спільно з письменником 
Миколою Євдокимовим,. поставив 
фільм «Побачення з молодістю». В 
основу сценарію покладено роман 
Миколи Євдокимова «У пам’яті свої 
закони».

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного управлін
ню кінофікації

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — «Цс 

нам цікава». ’ Відповіді на 
листи дітей. 9.30 — Народна 
творчість. Телеогляд. 10.15,— 
Документальний телефільм 
«Нафтове каміння сьогодні».
10.30 — у дні шкільних'ка
нікул. < Ковзани». Фільм-ви- 
става. 11.50 — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — Комсо
мол — моя доля. Докумен
тальні телефільми. 15.55 — 
Л. Бетховен. Концерт № 2 
сі-бемоль мажор для форте
піано з оркестром. 16.25 — 
Російська мова. 16.55 — Ху
дожній телефільм «Червоні 
погони». 2 серія. 18.00 — Ра. 
зом — дружна сім’я. 18.25— 
Мультфільм «Великий се
крет для маленької компа
нії»'. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — П’ятирічка. Спра
ви і люди. «Як сіяти синам 
та внукам». ,19.45 — .Телеви- 
става «Друясина» за опові
данням А. Чёхбва. 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Продовжує
мо розмову про музику». 
Про С. Я. Лемешева. 23.00— 
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра.». 10.35 — «Компас турис
та». 11.25 — Фільм-концерт. 
12.00 — «Літературна карта 
України». 12.30 — Художній 
фільм < Дванадцять місяців». 
2 серія. 13.35 — «Зустріч з 
театром». 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.30 — «Екран молодих».
16.55 — «У нас у колективі». 
17.25 — «ЮТ-83». І8.00 —

Б «День за днем». (Кіровоград).
І Ні.10 — « Концерт біля ялин

ки». Виступають вихованці 
дитсадка «Вогник». (Кірово
град). 18.30 — Естрадний
крнцерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Кон
церт. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм «Голу
бий карбункул». 22.50 —

В Новини. 23.05 — «У колі дру- 
9 зів».
і А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
«Зимовий етюд». Вірші ра
дянських поетів. 18.45 —
Чемпіонат світу з хокею се
ред молодіжних команд. 
Збірна СРСР — збірна Шве
ції. У перерві — 19.55 — Ве. 
чірня казка. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «І знову 
Аніскіи». 1 серія.

Четвер,
6 січня

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Для всіх і для 
кожного». 10.45 — Зустріч а 
піснею. Ц.«10 — «Країна ком 
сомолія». 12.30 — Художній 
фільм «Мама», 13.55 — <Чу- 
коккала». Вистава. 16.00 —- 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.40 — Концерт. 
17.05 — Рішення XXVI з’їзду 
КПРС — в дії». 17.35 — Му
зичний фільм. 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15
— Мультфільм. (Кіровоград). 
18.30 — Фільм-концерт. 19.00
— «Актуальна камера». 19.30
— «Головне — повірити». 
Естрадно-розважальна про
грама. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Кіномозаїка». 22.35 — Лю
бителям духової музики. 
22.55 — Новини.
д ЦТ (II програма) 1

18.00 — Новини. 18.15 —< 
Командний чемпіонат Євро
пи з тенісу. Збірна СРСР — 
збірна Австрії. 19.00 — Клуб 
кіноподорожей. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — По сто. 
ріпках телефестнвалів «Піс
ня року». 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Звичай
не чудо». 1 і 2 серії.

знімку: кадр з фільму «Закоханий за власним бажанням».

Середа,
5 січня

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45—Мульт, 

фільми. 9.15 — Пісні і танці 
народів СРСР. 9.55 — Доку
ментальний телефільм «Дім». 
10.25 — Телефільм «Принц і 
жебраю». 11.40 — Новини’. 
14.30 — Новини. 14.50 — По 
Сибіру та Далекому Сходу. 
Документальні фільми. 16.00
— Симфонічні мініатюри 
0. Тактакішвілі V виконанні 
Великого симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР. 16.20 — Ве
селі старти. 17.05 — Шахо
ва школа. 17.35 — Фільм- 
концерт для школярів. 18.15
— Ленінський університет
мільйонів. «Духовний світ 
людини». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — До річниці пе
ремоги революцінно-патріо. 
тпчних сил у кампучії. «Мо
лодість древньої Кампучії». 
ІПнонарис. 19.30 — Кіноко
медія «Весілля в Малинівці». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ве
чір наодного артиста СРСР 
І. Владимирова у Концертній 
студії Останкіно. 23.20 —
Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30— 
Республіканська фізико-ма- 
тсматична школа. 17.00 —
«Народні таланти». 17.35 — 
Мультфільм. 17.45 — «Екран 
запрошує». ( Кіровоград). 
18,15 — «День за днем». (Кі. 
ровоград). 18.30 — «Чуття 
єдиної родини». Світловод- 
ське ордена «Знак Пошани» 
виробниче об’єднання «Дніп- 
роенергобудіпдустрія». (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Факти свідчать». 20.10 — 
Музичний фільм. 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Дударики». 22.55 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

13.00 — Новини. 18.20 — 
Наукопо-популярниіі фільм. 
18.50 — Концерт. Вечірня 
казка. 19.55 — Міжнародний 
юнацький турнір з футболу 
пам’яті В. Гранаткіна. Збір
на СРСР — збірна США. 
2-й тайм. 21.00 — «Час:». 
21.35 — Телефільм «І знову 
Лніскін». З серія.

Субота г
8 січня

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45—Мульт

фільми про пригоди кота 
Леопольда. 9.30 — «Комсо
мольська юність моя». Кон
церт. 9.55 — Документаль
ний телефільм. 10.20 —
«Дружина». Телевистава за 
оповіданням Л. Чехова. 11.35
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми. 15.30 — Відгукніться,
сурмачі! 16.15 — Грає дипло
мант Всеросійського конкур
су І. Акулініна (домра). 16.40
— Адреси молодих. 16.55 — 
Художній телефільм «Чер
воні погони». 'З серія. 18.00
— Наука і життя. Карель
ський філіал АН СРСР. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Міжнародна зустріч з хокею: 
«Міннссота Норд Старз» — 
збірна СРСР. 21.00 — «Час». 
21.35 — Заключний концерт 
фестивалю мистецтв «Росій
ська зима,». 2 відділення. Но 

закінченні — Сьогодні у світі

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Концерт. 11.30— 
Студія «Золотий ключик». 
12.20 — Художній фільм «Ар
мія Трясогузки». 13.40 — 
Зустріч з юнгою Юрком. 16.00
— Новини. 16.10 — Свято 
новорічної ялинки. 17.30 — 
«День за днем». (Кірово

П'ЯТНИЦЯ,
7 січня

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час.». 8.45 — «Зи

мові акварелі». Музична каз
ка. 9.15 — Документальні 
фільми про охорону навко
лишнього середовища. 10.10
— Фільм «Весілля в Мали
нівці». 11.40 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — П’ятиріч- 
ка — справа кожного. До
кументальні фільми. 15.35 — 
Концерт. 16.00 — Новина під
московного села. 16.30 — До., 
кументальнйй фільм «Зустрі
чі з НДР». 17.05 — Спор- 
кдуб. 18.30 — В кожному 
малюнку — сонце. 18.45 — 
Сьогодні у світі.' 19.00 — 
Міжнародна зустріч з,хокею: 
«Філадельфія Флайєрс» — 
збірна СРСР. 21.00 — «Час». 
21.35 — «Це було недавно. 
С. Образцов розповідає...» 
22.25 — Сьогодні у світі. 
22.40 — Концерт Оркестру 
симфонічної та естрадної му. 
зики ЦТ 1 ВР.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Мульт

фільм «Дівчинка та лев». 9.00
— Для вас, батьки. 9.30 — 
2-й тираж «Спортлото. 9.40
— Виступ випускників шко- 
ли-студії Державного ан
самблю народного танцю. 
10.25 — «Пам’ятник у місті». 
Про роботу скульпторів та 
архітекторів в сучасному міс
тобудуванні. 10.55 — Твор
чість народів світу. 11.25 — 
Поезія. Я. Смеляков. 12.05 — 
Свято Новорічної ялинки в 
Кремлівському палаці з'їз
дів. 13.05 — Документальний 
телефільм «Білі милі». 13.35
— «Я люблю тебе, життя». 
Пісні Е. Колмановського. 
Фільм-концерт. 14.30 — Но
вини. 14.45 — У світі тварин. 
15.45 — Бесіда політичного 
оглядача Л. Возвесенського. 
16.15 — У дні шкільних ка
нікул. Фільм «Чекайте на 
мене, острови». 17.25 — До
кументальний фільм «Сіо
нізм перед судом історіїї»'.
18.35 — Чемпіонат СРСР з 
фігурного катання. Парне каС 
тання. Довільна програма.
19.30 — Зустріч з оперою.
II. Чайковський. «ПІКО; 
ва дама». Вистава Держав
ного Великого театру СРСР. 
(21.00 — «Час»). 23.40 .
Новини.

А УТ
13.40 — Новини. 13.50 — 

Для школярів. «Театр — цо 
свято». 14.55 — Пароль:
«Дружба». 15.20 — «Доброго 
вам здоров'я». 15.50 — Про
грама передач. 15.55 — Мо- 
да-83. 16.25 — «Призначаємо 
побачення!». Естрадно-роз
важальна програма. 17.09 — 
«Галузь: досвід, проблеми».
17.30 — Художній фільм 
«Королівство кривих дзер
кал». 18.45 — «Скарби му
зеїв України». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.45 — 
Зустрічі в Республікансько
му будинку кіно. 20.50 — 
«На добраніч, діти!». 21.00— 
«Час». 21.35 — Концерт на
родної артистки УРСР Г. Ци- 
поли. 22.30 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Науково-популярний 
фільм. 8.50 — «Ранкова пош
та». 9.20 — Телефільм «Зви
чайне чудо». 1 1 2 серії. 11.40
— Кубок світу з лижного
спорту. 5 км. Жінки. 12.10— 
Програма Львівської студії 
телебачення. 13.40 — КІнопа- 
норама. 15.10 — Міжнарод
ний огляд. 15.25 — «Міжна
родний турнір з футболу г:^ 
м’яті В. Гранаткіна. Збірна 
Франції — збірна ФРН. 2-й 
тайм. 16.05 — Ширше кол<>. 
17.55 — Міжнародний юнаць
кий турнір з футболу пам’я
ті В. Гранаткіна. Збірна 
СРСР — збірна ЧССР. 2-й 
тайм. 18.35 — "Музичний
кіоск. 19.05 — Документаль
ний фільм. 19.25 — По сто
рінках гумористичного жур
налу «.-Єралаш». 20.00 — ве
чірня казка. 20.15 — Кубок 
світу з лижного СПОРТУ- 
10 км. Жінки. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Розпо
відь про просту річ».
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