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ПРИСКОРЕННЯ: КОМСОМОЛЬСЬКА ІНІЦІАТИВА, ПОШУКДЕЛЕГАТ XX З'ЇЗДУ ВЛКСМ =========

Добросовісність, високе почуття обов’язку її принципова оцінка успіхів 
і проблем власних, як і колег — ці риси вирізняють серед інших молодих 
виробничників машиніста електровоза шахти «Світлопільська» виробничого 
об’єднання «Олександріявугілля» Володимира ПУШКАРЬОВА. Це є при
чиною й того, що добре дається йому і виконання планових завдань. Во
лодимир поїде на XX з’їзд ВЛКСМ делегатом від комсомоли Кіровоград- 
щини.

Олександрійський район.
Фото В. ГРИБА.

Комсомольській 
будові—бути 
комсомольською

У роботі первинних на 
ударних будовах існують 
численні недоліки та проб
леми. Головна з них — це 
закріплення молоді. На 
жаль, далеко не всі комі
тети комсомолу турбую

ться про це. Чимало з них 
нерідко формально’ підхо
дять до підбору й направ
лення молоді за комсо
мольськими путівками.

Вважаю, у проекті Ста
туту має бути висвітлене 
й це питання. Більша ува
га повинна приділятися 
направленню на комсо
мольські будови юнаків та 
дівчат з інших союзних 
республік.

Також хочу висловити 
• пропозицію на адресу ЦК 
' ВЛКСМ. Як правило, ве

ликі промислові об’єкти 
будуються поетапно. Та 
після введення в дію пер
шої черги ЦК ВЛКСМ 
знімає комсомольський 
штаб будови, не зважаю
чи на те, що подальше бу
дівництво відбувається в 
умовах діючого виробни
цтва. Мабуть, доцільно за-

ОБГОВОРЮЄ/'АО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВЛКСМ

лишати будову Всесоюз
ною комсомольською до 
повного її завершення і, 
особливо, освоєння про
ектної потужності.

в. ПОКДТИЛОВСЬКИЙ, 
інженер ВО «Друк- 
маш».

м. Кіровоград.

Позбуватися 
стереотипів

Секретарем колгоспної 
комсомольської організа
ції я став незадовго до 
того, як у пресі було опуб
ліковано проект Статуту 

ВЛКСМ (із пропонованими 
змінами). Тому зрозуміло, 
що вчитувався в нього 
особливо уважно й при
скіпливо.

Мабуть, ні для кого не 
секрет, що у минулі роки 
склався певний стереотип 
в оцінці внеску окремого 
спілчанина у копилку ком
сомольських справ: голов
не, щоб працював чоловік 
добре, а що байдужий до 
життя колективу, то ніко
му до того й діла нема. 
Вважаю такий відхід 
вкрай шкідливим. Уже з 
перших днів свого секре

тарства переконався, що 
за будь-яку комсомольську 
справу найкраще братися 
з людьми, для яких гро
мадська робота не є нуд
ним обов'язком. У нас та
ких немало в тракторних 
бригадах та гаражі госпо
дарства: Василь Мельни- 
чепко, Микола Хворостов- 
ський, Іван Нечитайленко, 
Василь Іванець... А от 
Олег Дігтярьов, приміром, 
ніби й працює непогано, 
та комсомольських внесків 
вчасно не платить, масо
вими молодіжними захо
дами не цікавиться...

З огляду на вищесказа
не вважаю за необхідне 
кінець пункту 26 проекту 
Статуту ВЛ КСМ подати у 
такій редакції: «...ДОДЕР
ЖУВАТИСЯ ТРУДОВОЇ 

ТА ДЕРЖАВНОЇ ДИСЦИ
ПЛІНИ. НА ВИРОБНИЦ
ТВІ ЇЇ У ГРОМАДСЬКО
МУ ЖИТТІ РОБИТИ 
МАКСИМАЛЬНИЙ ВНЕ
СОК У ПРИСКОРЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО - ЕКОНО
МІЧНОГО РОЗВИТКУ 
КРАЇНИ».

В. КОЛІСНИЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу іме
ні Жовтневої револю
ції Новоархангепьсько- 
го району.

ВИХІД
На різних виробничих і 

технічних нарадах головний 
інженер Знам’янського ло
комотивного депо А. С. 
Хохлов постійно наголошу
вав, що у заготовчому цеху 
недостає втулок для стерж
нів люлькового підвішуван
ня ходової частини електро
возів. Запаси створювали, 

■але втулки швидко зношу
валися, і проблема перед 
майстром механічного цеху 
Сергієм Косовим поставала 
знову. Одного разу підійшов 
до нього старший майстер 
заготовчих цехів В. М. Нету- 
дихатка. — Сергію, що бу
демо робити? Втулки за
водського виготовлення го
рять, як у вогні. Не встиг
немо одержати з Одеси, як 
їх вже немає. Становище 
складне: так колись догос- 
подарюємося, що електро
вози зупиняться. Треба ду
мати. Можливо, зможемо 
виготовити самі?

— Варто подумати. Ви
хід знайти можна.

Молодий майстер-раціо- 
палізатор Сергій Косов 
разом зі старшим май
стром детально вивчив 
технологічні дані втулки 
заводського виготовлення. 
Завод робив деталь з мар
ганцевистих сталей, вито
чуючи з цільної болванки. 
У депо виточити таку не бу
ло з чого. Прийшла думка— 
а якщо зварюванням з пев
ного розміру шматка сталі? 
Випробували сталь товщи
ною 45 міліметрів. Відшлі
фовану втулку у розігріто-

сьогодні
в НОЖЕРЙ

© КОЖЕН 4-й ДЕПУТАТ 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОН
НИХ РАД НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ м. КІРО
ВОГРАДА - КОМСО
МОЛЕЦЬ. (2 стор.).

РЕПЛІКА

СХАМЕНУЛИСЯ:
«ОЙ, ХОЛОДНО!»

Мороз-всєвода, обходячи свої володіння і дивля
чись, хто як підготувався до зими, завітав і у вироб
ничі приміщення виробничого об’єднання «Червона 
зірка». У деяких цехах він знайшов недопустимі не
доробки і недоліки, але особливо уважно обстежив 
навчально-виробничий цех. Його піклувало. самопо
чуття 35 дітей, які двічі на день проходять тут ви
робничу практику.

—■ Так, — розмірковував Морозенко, дивлячись на 
ртутний стовпчик, — тут напевне, працюють най-і 

більш загартовані хлопчаки: рівень температури 
ледь-ледь сягає 15 градусів

— Та не завжди і стільки буває, — доповіли Діду 
Морозу майстри виробничого навчання. — Калори
фери не працюють, батареї гріють погано. До цих 
пір немає половини двійчатих рам на вікнах, хоч ті 
й були замовлені ремонтно-будівельному цеху ще 
наприкінці вересня. Не вистачає побутових кімнат і 
кімнат для теоретичної підготовки,

Постояв Дід Мороз на протягу, потер потилицю, 
всміхнувся і сказав: «Ну що ж, я вже знаю, які по
дарунки зроблю дітям до Нового, 1988 року» А ви
робничники як гадають?

МОЖНА
му вигляді насадили па 
стержень. Охолоняючп, во
на міцно стискала деталь. І 
раптом тріснула. Не по 
шву зварювання, а по ціло
му полю.

Значить, крихка сталь, 
потрібно щось інше. На очі 
потрапив шматок бракова
ного листа від ресори елек
тровоза.

До групи було підключе
но інженера В. П. Хворос
това. Знову розрахунки, 
прикидки, випробування. 
Однак і цього разу невдача: 
втулку розірвало по зваре
ному шву. Вирішили зміц
нити його.

Цього разу перемога бу
ла остаточною: втулка міц
но трималася на стержні. 
Черга за випробуваннями!

Вони пройшли успішно. 
Із часу впровадження ново
введення проблему втулок у 
депо вирішено. Цю справу 
з успіхом вирішує молодий 
майстср-раціопалізатор ме
ханічного цеху Сергій Ко
сов.

Копітка робота умільців 
принесла локомотивному де
по незалежність від поста
чання. І значну економію 
державних коштів — 70 ти
сяч карбованців. Деталі 
стали виготовляти майже з 
відходів.

...Натиснувши па кнопку.

О ДО 60-РІЧЧЯ УТВО
РЕННЯ ДТСААФ (З 
стор.).

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ 
МОЛОДОГО АКТОРА 
ОБЛАСНОГО МУЗИЧ
НО - ДРАМАТИЧНО
ГО ТЕАТРУ ІМЕНІ 
КРОПИВНИЦЬКОГО 

О. МАЙСТРЕНКА.
(4 стор.).

с. ВОВК.

Сергій на якусь хвилину 
відкрив заслінку електропе
чі. Температура — 1100 гра
дусів. Там нагріваються за
готовки для майбутніх вту
лок. Підійшов коваль і 
спритним рухом вихопив 
одну. Під тугими ударами 
пневматичного молота вона 
набрала потрібної форми...

Приємно Сергієві, що вда
лося розв'язати «тугий вуз
лик». Починав слюсарем, са
мотужки «освоїв» електро
воз. Нині — майстер. У його 
характері постійно царює 
неспокій! До всього є діло 
молодому майстру, на його 
рахунку кілька впровадже
них рацпропозиція.

Нині в депо 45 молодих 
раціоналізаторів, ефект їх
ньої роботи — 40 нововве
день. Творча бригада нова
торів у складі слюсарів 
А. М. Скакунова, М. І. Оле- 
щенка, Д. І. Бойка та моло
дого раціоналізатора Юрія 
Бутенка виборола друге 
місце по Одеській залізниці. 
Тут поєднався досвід стар
ших з енергією молодих. На 
рахунку Юрія за минулий 
рік 4 впроваджених рац
пропозиції з економічним 
ефектом майже в дві тисячі 
карбованців.

А пайчпсленпіший загін 
молодих раціоналізаторів у 
цеху третього обсягу ремон
ту локомотивів. їх тут оди
надцять, з пропозицій — 
майже два десятки.

Почався другий рік п’я
тирічки. Завдання ще важ
ливіші. З точки зору приско
рення і перебудови підхо
дять до їх вирішення й мо
лоді новатори депо.

О. ГОЛОБОРОДЬКО.
м. Знам’янка.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
_________ «мк»

«ВИННА... 
НАФТА»

Після публікації ЗО 
серпня минулого року 
гострого сигналу про 
кричущі непорядки у кон
тролі за ощадливим ви
користанням та збері
ганням нафтопродуктів 
на ряді світловодських 
підприємств та в окре
мих організаціях редак
ція отримала відповідь й 
із Світлово;тського міськ
кому ЛКСМ України. 
Певший секпстар 10. Ко
жум'яка повідомив: 
«Після публікації в «Мо
лодому комунарі» мате
ріалу міськком комсомо
лу затвердив плани ро
боти первинних та їхніх 
штабів «КП». 15 грудня 
1988 року міський штаб 
«Комсомольського про
жектора» провів рейд на 
заводах «Спецзалізобе- 
тон», ежловиробів меб
левій фабриці.

Як виявилося, друге з 
переліку підприємств Їз 
серпня минулого року 
перейшло на роботу з ви
користанням газу. Недо
ліки в роботі мазутопрн- 
водів на «Спецзалізобе- 
топі» усунуто, для зли
вання відпрацьованих 
нафтопродуктів виділе
но спеціальні ємкості. На 
меблевій фабриці прове
дено ремонт обладнання»



2 стор
1

«Молодий комунар» -----22 січня 1987 року

НА БОЦІ ІСТИНИ И СВОБОДИ
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Участь німецьких антифашистів у боротьбі проти 
гітлеризму — наочне свідчення сили й життєвості 
ідей пролетарського інтернаціоналізму. Своєю учас
тю в цій боротьбі патріотичні сили Німеччини на 
ділі продемонстрували вірність священному інтерна
ціональному обов’язку міжнародного пролетаріату— 
берегти, як зіницю ока, великі революційні завоював- 
ня першої в світі соціалістичної держави робітни
ків і селян.

Одним з них був і Отто Сімон — непримиренний 
борець проти фашизму і війни, громадянин Німець
кої Демократичної Республіки, а в роки Великої 
Вітчизняної війни — активний учасник радянського 
підпілля і партизанського руху на Кіровоградщині.

Отто Сімон народився в 1906 році в місті Дьо- 
бельні в родині робітника. Сім’ю постійно переслі
дували нестатки. Роки свого дитинства і юності От
то провів у тому ж таки Дьобельні.

У 1928 році Отто Сімон стає членом Комуністичної 
партії Німеччини. В його подальшому становленні 
ян активного борця за свободу І справедливість, 
проти капіталізму і фашизму відіграли такі товари
ші по партії, як Ріхард Цігер, Ганс Шмідт, Фріц 
Хьоніке і Ернст Лефлер. Великий вплив на розвиток 
Отто мав приклад товариша Ернста Тельмана, який 
з 1923 рону очолив КПН і активно боровся за систе
матичне засвоєння партією ідеологічних, теоретич
них і організаційних основ ленінізму, за широкий 
єдиний фронт проти фашизму І війни. На початку 
20-х років в Гамбурзі Сімон особисто познайомився 
з Ернстом Тельманом, що мало для нього важливе 
значення.

Він завжди мріяв побувати в Радянському Со
юзі. І на початку 1942 року Отто вперше у своєму 
житті ступив па радянську землю. Вій добре запа
м’ятав слова із Декларації ЦК Комуністичної пар
тії Німеччини від 6 жовтня 1941 року про те, що 
війна проти Радянського Союзу «є найтяжчий зло
чин проти німецького народу». Ці слова стали для 
нього дороговказом в його подальшому житті.

Після двох тижнів їзди по залізниці Сімон у скла
ді свого підрозділу досяг першої мети на радянській 
території міста Сталіно (тепер Донецьк). За час 
переїзду запам’ятався йому величавий Дніпро і 
вражаючий своїм виглядом двоповерховий міст, че- ■ 
рез який вони переїздили. У своєму щоденнику він 

занотував у зв’язку з тим: «...перший-раз я отримав 
наочне поняття про радянську роботу та її розмах».

Начальник Отто Сімона на новому місці служби 
був явний нацистський бонза, спадкоємець старо
винного дворянського герба і великого маєтку. З 
ним він дуже часто їздив до Херсона. Там він до
сить близько зійшовся з австрійським соціалістом 
Польді Ньостом із Гарца, який згодом був переве
дений з Херсона до Знам’янки. З його допомогою 
скоро сюди ж в транспортну колону був переведений 
і Сімон.

У Знам’янці він, нарешті, зустрівся з радянськими 
комуністами і комсомольцями. Олекса Мухін, юний 

український цивільний водій верхмахту, був першим, 
йому інстинктивно довірився Сімон. Зв’язок з Мухі
ним відбувся через Варвару Словінську, реєстратора 
біржі праці, а до війни — вчительки. І Мухін, і Сло
вінська були учасниками підпільної комсомольської 
організації імені Кірова. Під псевдонімом Олекси 
Мухіна тоді діяв комсомолець Олександр Умрихін.

Отто працював свого роду заступником у нового 
шефа — начальника нолони, володаря золотого зна
на гітлерюгенду. Як шофер і писар він був просто 
незамінимим для шефа. Це давало можливість бу
ти в курсі всіх справ їх установи, збирати відомості 
про перевезення, здійснювані колоною.

Із Знам'янки частину колони на початку 1943 ро
ку було переведено до Кіровограда, де Отто пови
нен був продовжувати свою службу. Тут він також 
постійно зустрічався з Умрихіним і передавав йому 
необхідну інформацію про перевезення. Крім цього 
Сімону вдалося дістати бланки документів і штампи 
різних німецьких установ у Кіровограді, накази по 
них, папір. Одночасно він добував медикаменти, 
продовольство, форму, зброю, боєприпаси, відомості 
про розташування військових частин і складів.

Так він завоював повне довір’я кіровоградських 
підпільників. І як вияв цього була його зустріч із 
заступником начальника штабу міської підпільно- 
диверсійної організації імені Ворошилова І. І. Во
лощенком та комісаром організації 1.1. Поленцовим. 
На цей час підпільна організація імені Кірова вві
йшла до складу Кіровоградської міської підпільно- 
диверсійної організації імені Ворошилова (керівник 
В. В. Федоров).

У ніч з 13 на 14 жовтня 1943 року Сімон разом з 

Віктором Рибалкіиим, Іваном Волощенком, Михай
лом Волощенком, Юрієм Голубом, Оленою Хищенко 
під керівництвом І. І. Поленцова провели наліт на 
11-й полк зв'язку німецьких ВПС з метою захоплен
ня зброї і знищення командира цієї військової час
тини, палача кіровоградців майора Гаука. Ця опе
рація увійшла в історію, як операція «Ейч». Наш 
німецький друг передав підпільникам план розта
шування військової частини з даними про чисель
ність і озброєння ворога, а також повідомив пароль 
на цю ніч. Всі ці події на основі документального 
матеріалу докладно описані в кинзі українського 
письменника Л. Тендюка «Відгомін Чорного лісу».

Отто через нілька дніє після описаних подій, захо
пивши зброю і автомашину у своїй військовій час
тині, був переправлений підпільниками до партиза
нів Чорного лісу. За його голову місцевою окупацій
ною владою було оголошено нагороду в 5000 рейхс- 
марок.

У грудні 1943 року Отто бере активну участь у 
партизанському наступі, який мав за мету допомог
ти наступаючим радянським військам звільнити міс
то Знам’янку та навколишні села. Після з'єднання 
партизанів з Червоною Армією він отримав наказ 
з’явитись до штабу 5-ї гвардійської армії А. С. Жа- 
дова.Новим місцем призначення Отто був табір військо
вополонених у Харкові. Потім радянські товариші 
перевели його до табору у місті Моршансьну, в яко
му знаходилось біля 10 000 в.йськ .оополонених різ
них національностей. Антифашистський актив, орга 
нізований ним у таборах, розкривав німці ..-, с на 
війну, в яку втягнула їх гітлерівська нліна.

Наприкінці 1947 рону роботу серед військовопо
лонених було закінчено. Але перш нж повертатись 
додому, він пройшов курс тримісячної Центральної 
антифашистської школи в місті Красногорську. На 
початку 1948 рону, попрощавшись зі своїми радян
ськими товаришами, повернувся додому в Дьобельн.

За завданням партії він направляється в народну 
міліцію. В її рядах активно допомагав проводити 
революційно-демократичні перетворення. Товариш 
Сімон пройшов з березня 1948 року по кінець 1958 
року в рядах народної міліції шлях від допоміжного 
міліціонера до начальника міліції в рідному місті. 
За сумлінну працю нагороджувався урядовими на
городами.

Па німецькій землі створено державу робітників 
і селян, вищою заповіддю якої є добробут народу. 
В нинішніх успіхах Німецької Демократичної Рес
публіки є частинка душі і серця Отто Сімона. який 
завжди був на боці істини, правди і свободи.

В. КАЛИНИЧЕНКО, 
М. КИТОВСЬКИЙ.
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ЦЯ АБУТЬ, не треба доаоди- 
ти, що звання народно

го обранця — не привілей, 
а перш за все велика і не
легка робота в Раді, серед 
населення. Творчий доробок 
багатьох комсомольців-де- 
путатів Кіровоградської мі
ськради свідчить про їхню 
ініціативність, наполегли
вість, цілеспрямованість. То
кар Володимир Рябуха, май
стер Микола Цалко—депута
ти міськради, в Ленінській 
районній Раді — свердлу
вальниця Наталія Бурми
строва, швачка Тетяна Єро- 
хіна, в Кіровській — слюса
рі Дмитро Мизюк, Микола 
Гоф від/лінно справляються 
з обов’язками народного 

міської та районних Рад
народних депутатів у Кіровограді — комсомолець

обранця, а на виробництві 
служать взірцем у змаган
ні за дострокове виконання 
XII п’ятирічки.

Нагадую: заноном про
Статус народних депутатів 
встановлено, що ножен об
раний до органу державної 
влади бере участь у вико
нанні колективно прийня
тих рішень, контролі за їх 
здійсненням. Цей найважли
віший обов’язок посланців 
до Рад особливо сумлінно 
•виконують у своїх вибор
чих округах, а танож у тру
дових колективах Володи
мир Рябуха, Микола Цалко, 
Ольга Байбароша.

-Інформуючи населення 
свого виборчого округу в 
селищі Новому про роботу 
чергових сесій міськради і 
■прийняті ними рішення, 
^Микола Цалко, наприклад, 
Зосереджує увагу на ви
значених строках прове
дення тієї чи іншої робо
ти, скажімо, по благо
устрою міста, поліпшенню 
тюбутового і торговельного 
обслуговування тощо. При 
їдьому він завжди прагне 
встановити: чим могли б 
.тут допомогти виборці, ра
диться з ними, як краще 
здійснити намічене.

~Є чому повчитися й у Во
лодимира Рябухи. Він ак
тивно працює в постійній 
комісії міськради по дотри
манню соціалістичної за
конності та охороні право
порядку. Принципово про- 

комсомолець перевірки 
на заводі залізобетонних 

виробів тресту «Кірово- 
градсільбуд», на швей
ному ВО «Україна», в ряді 
продовольчих магазинів. Во
лодимир добивався усунен
ня окремих порушень за
конодавства, правил радян
ської торгівлі... В час своєї 
депутатської діяльності Во
лодимир Леонідович став 
членом КПРС. З початку 
нинішнього року він зобо
в’язався виконати завдан
ня чотирьох місяців до 
117-річчя з дня народження 
В. І. Леніна.

Коли запитуєш керівників 
депутатських груп — вироб
ничої на заводі радіовиро- 
бів і територіальної в мік
рорайоні «Радист», як вико
нує Ольга Байбароша їхні 

доручення, вони, неначе 
змовившись, відповідають: 
«Якби всі працювали так, 
як вона!». І в цьому немає 
перебільшення. Завдяки за
ходам, вжитим у відповідь 
на запити виборців сто
совно дотримання графіку 
руху автобусів №№ 20, 24, 
10, 4, поліпшилося транс
портне обслуговування на 
цих маршрутах. Тут депутат 
знову проявила належну 
діловитість, уміння довести 
почату справу до кінця.
’Н'А ЧИ ВСІ посланці до 

Рад нашого міста з 
числа комсомольців так сум
лінно працюють? Уміння 
справлятися з нелегкими 
державними обов'язками 
приходить до депутатів, 
звісно, не відразу після їх 
обрання. Допомагають їм 
виконувати доручення по
стійних комісій, інших де
путатських формувань ви
конкоми міської, районних 
Рад. Словом, той, хто від
чуває внутрішню потребу 
якомога краще, з повною 
віддачею виправдовувати 
народне довір’я, неодмін
но скористається допомо
гою виконкомів Рад, їхніх 
відділів та управлінь.

Певно, такі комсомольці- 
депутати міськради, як 
майстер ПМК-1 облміжкол- 
госпбуду Надія Ярова чи 
бортпровідниця цивільної 
авіації Тамара Ткаченко, пе
реконані, що їх обирали за
ради однг-о лише бездіяль
ного представництва. Інак
ше чим пояснити їхню від
сутність на більшості сесій 
міської Ради, невинонання 
доручень постійних комісій, 
територіальних груп? Непо-

ноїть те, що комсомольські 
організації будівельно-мон
тажного управління облепо- 
живспілни, підприємства 
«Кіровоградтранссільгосптех- 
ніка», виробничого об’єд
нання «Друкмаш» ні разу 
не поцікавилися, як же ви-

конують депутатські обо
в’язки електрозварник
Олександр Іванченко, шофер 
Віталій Штомпель, працівни
ця відділу технічного конт
ролю Жанна Шуть.

Тепер, коли організатор
ська робота виконкомів мі
ської, Ленінської та Кіров- 
ської районних Рад, постій
них комісій більшою мі
рою переноситься в трудо
ві колективи, комітети, пер
винні комсомольські орга
нізації повинні мати чітке 
уявлення про роботу кож
ного комсомольця, обра
ного до Ради народних де
путатів.

Неабияку користь дали б 
масові рейди-перевірки де
путатів спільно з комсо
мольськими «прожекторис
тами» і народними контро
лерами стану розгляду лис
тів і скарг у міських і ра
йонних організаціях.

На підприємствах, у буді
вельних організаціях, в усіх 
трудових колективах іде пе
ребудова, а в ній роль ком- 
сомольців-депутатів важко 
переоцінити. Молодий — 
не значить незрілий. Це 
добре видно з практики де
путатів, для котрих моло
дість є часом найактивні
шої діяльності та самовдо
сконалення.

Н. ЦИГАНОВА, 
секретар виконкому Кі
ровоградської міської 
Ради народних депута
тів.

МАРИНИНІ ЯБЛУКА -ш^часник

... — Найбільше із фрук
тів люблю яблука. І коли 
закінчу вчитися, піду пра
цювати і обов’язково виве
ду повий сорт. Щоб були 
вони в мене великі і соко
виті, червонобокі і солодкі- 
солодкі...

Марина розповідає про 
свою майбутню роботу так 
захоплено, що їй не можна 
не вірити. Захоплено іскря
ться у дівчини очі, щиро 
звучать спочатку тихо, а 
згодом впевнено і перекон
ливо її слова. А коли до 
них додати трішечки фанта
зії, і вона — Марина Коря- 
хова — молодий майстер« 
садовод — стоїть серед буй
но квітучого яблуневого са
ду. Ось вона підходить від 
дерева до дерева, уважно 
розглядає густо вкриті па
хучим цвітом гілки, щось 
записує в блокнот.

Ще так ми з Мариною 
трохи пофантазували. І на
ша вигадка не належить до 
серії казкових, точніше не
реальних. Поки що дівчина 
вчиться в Новгородківсько- 
му СПТУ № 36 саме на

............. ..........««/ісуну станцію юних техніків учні середніх шкіл і професійно-технічних училищ Чернігова. Тут діти навчаються кіно -і фотоспра- 
ві, різьбленню по дереву, будують моделі суден та літаків. Юні техніки неод

норазово виходили переможцями в обласних і республіканських змаганнях, 
конкурсах та оглядах технічної творчості.

На знімку: юні авіамоделісти Володимир КУЧУК, Дмитро ШУМАР і Олек
сій АВРАМЧЕНКО за виготовленням моделі спортивного літака.

Фото Ю. ОЛІЙНИКА. 
(Фотохроніка ратД'уі

відділенні, де готують май- 
стрів-садоводів.

У Новгородку потрапила, 
як нерідко буває у подібних 
випадках, не по її особли
вому бажанню. Родом із 
Полтавської області, вона 
частенько навідувалася до 
бабусі в Аджамку . Кірово
градського району. Тамтеш
ні приятельки Таня Лупу і 
Таня Борисова і розказали 
про училище. Коротше, 
«загітували» швидко. Бать
ки, звісно, були категорич
но проти. Від дому далеко, 
та її куди саму дочку від
пускати, коли їй всього ли
ше чотирнадцять.

То все те позаду. Нині 
другокурсниця Марина Ко- 
ряхова освоює основи са
дівництва.

Думаєте, бути садівни
ком — то лише між дере
вами ходити та дегустувати 
з кожного плоди «смачне — 
не смачне»? Марина як за
ходилася перераховувати, 
що повинен знати і вміти 
майстер-садівник, то тільки 
на слух — і вже багато. І 
обрізувати дерева, і обрі

зувати саджанці, і правнль-, 
но висаджувати їх у грунт, 
лікувати й оберігати дере
ва від шкідників...

Усьому цьому Марина, 
маючи незмінне бажання, 
обов'язково навчиться в 
училищі. Та й зараз вона— 
одна з найкращих учнів 
ПТУ, лауреат стипендії 
імені Стаханова.

Спілкуватися з Мариною 
Коряховою легко і просто. 
У нас не було традиційного 
«запитання — відповідь». 
Говорили ми на рівних про 
літературу і кіно, сучасну 
моду і навчання в ПТУ, 
удвох мріяли про ті яблука, 
котрі моя співбесідниця ви
ростить сама через... У, 
принципі ^іба так важливо, 
через рік, два, а то н п’ять 
дівчина до своїх найщасли- 
віших днів у житті додасть 
іще один — той, коли візь
ме в руки довгожданне ви« 
плекане, може навіть ви
страждане яблуко нового, 
власно виведеного сорту. 
Червонобоке, велике, соко
вите і смачне.

Т. СТОРОЖУЙ, 
гіовгородківський район.



22 січня 1987 року «Молодий комунар» З стор.

ЗНАЙОШЕСЬ-СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ» Г
Управління футболу Держкомспорту СРСР і Феде

рація футболу країни визначили порядок проведення 
змагань на першість Радянського Союзу 1987 року у 
вищій, першій та другій лігах.

162 команди другої ліги розподілено на три терито
ріальні регіони. Кіровоградська «Зірка» виступатиме у 
третій зоні південно-європейського регіону, де її супер
никами стануть команди:

І В Н п М'ячі О
«Суднобудівник»

(Миколаїв) 51 16 14 21 54_58=—4 46
•^Кристал» (Херсон) 49 20 І5 14 66—56 = + 10 55

«Буковина» (Чернівці) 48 20 13 15 65—51 =+6 53
«Спартак» (Житомир) 44 14 12 18 33—46 = — 13 40
«Атлантика»

(Севастополь) 39 18 10 11 50—52=—2 46
«Десна» (Чернігів) 37 17 7 13 41—37 = + 4 41
«Ворскла» (Полтава) 34 17 10 7 46—26 =+20 44
«Новатор» (Жданов) 34 17 7 10 39—27 = + 12 41
«Шахтар» (Горлівка) 32 16 8 8 40—28 = + 12 40
СКА (Одеса) 22 10 3 9 24—22=+2 23
«Прикарпаття»

(Івано-Франківськ) 20 9 5 6 38—16=+22 23
«Океан» (Керч) 16 6 3 7 18—18= 0 15
«Маяк» (Харків) 12 5 2 5 14—14= 0 12
«Шахтар» (Павлоград) 12 3 1 8 Ю_17 = - 7 7
«Динамо» (Ірпінь) 4 1 1 2 8— 9 = — 1 3
«Заря» (Бельци) 2 1 1 6 3— 2=+ 1 3
«Нафтовик» (Охтирка) 2 1 0 1 1_ 2=— 1 2

В таблиці наведено попередні зустрічі кіровоградців
з суперниками у минулих чемпіонатах країни: І—кіль-

- кість зіграних матчів, В — виграші «Зірки», Н — нічиї, 
*П — поразки «Зірки», О — кількість очок, набраних • 

нашими земляками у матчах з тим чи іншим суперни
ком.

Інтерв'ю зі старшим тренером «Зірки» В. М. Спири- 
доновим читайте в суботньому випуску газети.

ВИМІРИ
МИКОЛИ ІЩУКА
Голова виконкому Лозу- 

ватської сільради Г. В. 
Блідар сама прийшла на 
спорткомплекс колгоспу 
імені Фрунзе. Прийшла, 

а. щоб познайомити мене з 
інструктором по спорту 
вчителем фізкультури Ло- 
зуватської середньої шко
ли імені Героя Радянсько
го Союзу А. С. Маніти Ми
колою Іщуком, зусилля 
якого у справі фізичного 
виховання сільської моло
ді справді помітні. Є в се
лі тир, добре впорядкова
ний стадіон, тут — смуга 
перешкод, лабіринт, бру
си, рукоходи, гімнастична 
стінка. Завершується впо
рядкування ігрових май
данчиків.

Не вистачило для будів
ництва коштів. Щоб побу
дувати комплекс, потрібно 
було не менше 3,5 тисячі 
карбованців. Запит про 
фінансування будови де
путати поставили перед 
правлінням колгоспу. їх 
підтримали й загальні збо
ри колгоспників.

І ось уже перші успіхи. 
У зимовому багатоборстві 
ГПО на першість облради 
«Колоса» команда кол
госпу виборола друге міс
це. Особисті призові міс
ця завоювали Олена Грід- 
ченко, Ганна Пайол, Лео
нід Байдан, Микола Во- 
рончук.

Збірні команди колекти
ву фізкультури, окремі 
кращі спортсмени постій
но беруть участь у всіх ра
йонних змаганнях і досяга
ють добрих результатів. 
Наприклад, Наталя Доб- 
роновська нещодавно ста
ла чемпіонкою району з 
бігу на дистанції 2000 мет
рів. Є в Лозуватій хороша 
футбольна команда, 00 
юнаків та дівчат, які тре
нуються в спортивних сек
ціях. згуртовані в збірні 
баскетболістів, волейбо
лістів, гандболістів.

Микола І щук тренує 
команди, до складу яких 
входять разом з колгосп- 

"виками і старшокласники.
Комсомольці складають за-

лік з фізичної та військо
во-технічної підготовки, 
беруть участь у воєнізо
ваних спортивних іграх. 
Особлива увага інструкто
ра —допризовникам і при
зовникам.

І8 випускників школи, 
вихованців Миколи Петро
вича, виконували свій ін
тернаціональний обов’язок 
на афганській землі. Ви
сокий фізичний гарт допо
міг їм витримати випро
бування, про то свідчать 
листи-подяки від коман
дування — школі, інструк
тору по спорту.

Звільнені в запас воїни 
Олег Козішкурт, Микола 
Ворончук та інші їхні то
вариші повернулися в се
ло, працюють механізато
рами в колгоспі, допома
гають своєму вчителеві 
удосконалювати спортив
но-масову роботу з учня
ми середньої школи, із 
сільською молоддю. Во
ни — громадські інструк
тори, тренери.

Не нарадується тепер 
молодою трудовою змі
ною й голова правління 
колгоспу Іван Микитович 
Болгаренко, хоча до не
давнього часу, як не див
но, не вважав себе особ
ливим прихильником спор
ту.

Приклад для колгоспних 
чемпіонів — сам М. П. 
Іщук. У нього 2-й розряд 
з футболу та ручного м’я
ча, він постійно підвищує 
свою професійну освіту — 
заочно навчається на фа
культеті фізвиховапня Кі
ровоградського педінсти
туту.

Мста в М. П. Іщука — 
залучити до занять фіз
культурою і спортом по
більше молоді села. Орі
єнтир на те, щоб регуляр
но проходили турніри за 

програмою комплексу ГІ1О. 
поєдинки «Всією бригадою 
— на старт!», «Мама, тато 
і я — спортивна сім’я», 
«Зимові старти».-

В. РУДЕНКО. 
Ульяновський район.

ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ УТВОРЕННЯ ДТСААФ

Так починався Тсоавіахім
Завтра виповнюється 60 років з дня утворення 

орденів Леніна та Червоного Прапора Добровільно
го товариства сприяння Армії, Авіації і Флоту Ра
дянського Союзу. Створене у рік десятиріччя Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції, оборонне 
Товариство свою найголовнішу мету бачить у про
паганді ленінських ідей про захист соціалістичної 
Вітчизни, поширенні серед населення військових та 
технічних знань, сприяючи тим самим підвищенню 
боєздатності армії та флоту.

6 січня 1927 року кіровоградська газета «Черво
ний шлях» писала: «Ні в полі, ні на заводі не забу
вай про зміцнення боєздатності країни! Радянський 
Союз рішуче не хоче війни. Але робітники й селяни 
нашої Вітчизни повинні довести ворогам, що якщо ті 
спробують напасти на нас, то — скрутять собі шию. 
А довести це можна зміцненням нашої Червоної 
Армії, збільшенням боєздатності всієї країни. Ро
бити цс може кожний робітник та селянин, та не 
окремо, а організовано — через ТСО, тобто, Това
риство сприяння обороні. Товариство цс постановою 
Радпаркому Радянського Союзу від 27 липня 
перетворено з Військово-Наукового Товариства. 
ТСО має за мету всебічно сприяти зміцненню бойо
вої сили Червоної Армії, розвиткові тих галузей 
господарсько-економічного життя СРСР, що мають 
найбільший зв’язок з підготовкою країни до оборо
ни, а також військово-політичної праці усіх громад
ських, державних і кооперативних установ та орга
нізацій. На кожному заводі, кожній фабриці, в кож
ному селі повинен бути осередок ТСО. Кожний ро
бітник. кожний селянин від 16 років повинен бути 
членом товариства. Комсомо.іьці-допризовники — 
до ТСО в першу чергу! Всі, як один, у члени ТСО! 
Щоб при першій потребі робітники та селяни Ра
дянського Союзу, всі громадяни країни зуміли дати 
опір ворогам!».

23 січня в країні було створено Всесоюзне Това
риство сприяння обороні, авіаційному та хімічному 
будівництву. За тиждень до цього в нашому місті 
відбулося засідання окружної ради, до складу якої 
увійшли представники ТСО та Авіахіму. На ньому 
присутні вирішили ряд організаційних питань.

Окружну раду Тсоавіахіму було розподілено па 
шість секцій:

— організаційно-планова (керівник — командир 
полку тов. Смнрпов), прийняла на облік усі осеред
ки колишніх ТСО та Авіахіму, здійснивши їхнє ор
ганізаційне злиття;

— агітаційно-пропагандистська (керівник — вій
ськовий комісар авіаційної бригади тов. Шуленко), 
здійснила облік усіх військових та громадянських 
агітаційних сил і використала спеціалістів для по
пуляризації ідей оборони;

— сільськогосподарська (керівник — секретар ок- 
ружпого виконкому тов. Будак) разом з окрзсм- 
управлііиіям почала хімічну боротьбу зі шкідниками 
сільського господарства. Вже на початку літа у ви
гляді експерименту ця секція у Новомиргородському 
районі вперше випробувала обробку ланів хлором;

— військово-хімічної оборони (керівник — началь
ник кавалерійської школи тов. Тюленєв) розроби
ла широкий плай по будівництву газосховищ:

— стрілецько-спортивна (керівник — начальник 
карного розшуку тов. Розенберг) прийняла па облік 
усі стрілецькі гуртки міста. У заново створених 
гуртках було розроблено план теоретичних навчань, 
а також програмної стрільби;

— авіаційно-повітряна (керівник — командир 
авіаційної бригади тов. Рожковськиіі) почала орга
нізовувати навчальні куточки повітряної справи, 
гуртки по будівництву аеросаней. Ця секція безпо
середньо готувала кандидатів для вступу до вій
ськово-технічної школи льотчиків.

Керівництво секціями очолили справжні спеціа
лісти. Один з них — Бернгард Андрійович Розсп- 
берг, латиш. На початку 1927 року президією ок
ружного виконавчого комітету його було призначе
но на посаду начальника окрвідділу карного роз
шуку. Ще з громадянської війни Б. Розенберг пра

цював в органах ДПУ, до яких прийшов із заводу 
за закликом партії. Саме він у важкий час встанов
лював правопорядок у нашому місті, за що був 
відзначений численними бойовими нагородами.

9, березня Розенберг домігся відкриття першого 
в Кіровограді організованого тиру, аби дати мож
ливість кожному члену Тсоавіахіму оволодіти еле
ментарними знаннями у стрілецькій справі. Тир роз
містився тоді в порожньому магазині по вулиці 
Леніна, 41. Бернгард Андрійович сам допомагав 
комсомольцям та комсомолкам поводитися зі зброєю.

А вже незабаром в місті відбулися змагання стрі
лецьких гуртків. .Вперше усі члени гуртків Това
риства здобули можливість помірятися силами. 
Найкраще виступили тут команди фізкультурних 
інструкторів (174 здобутих очка), кавалерійської 
школи (160) та ДПУ (153). Подальші місця посіли 
представники заводів «Червоний Профінтсрн», 
«Червона зірка», колективи мисливців та окружного 
військкомату, команди радторгелужбовців, ФЗУта 
харчової промисловості.

Зміцнення Тсоавіахіму відбувалося в умовах 
зростання мілітаризму в капіталістичних країнах, в 
умовах загрози військової небезпеки для нашої 
країни з боку імперіалізму, розпалювання міліта
ристського чаду безпосередньо поблизу державних 
кордонів Радянського Союзу.

Травень 1927 року. На всіх підприємствах міста 
відбулися масові мітинги протесту у зв’язку з роз
ривом уряду Англії, очолюваним Чемберленом, 
дипломатичних зв’язків з СРСР. Кіровограді^ од
ностайно підтримали телеграму Президії ЦР Това
риства, в якій говорилося: «У відповідь на підсту
пи англійської реакції, спрямовані протії СРСР, не
обхідно здійснити широку масову кампанію. Скли
кати міські засідання активу, обговорити міжнарод
не становище та завдання Тсоавіахіму. Відкрити 
вступ до Товариства, посилити практичну роботу 
осередків. Провести збір коштів до фонду Тсоавіа
хіму під назвою «Наша відповідь Чемберлену».

Під час святкуваня десятої річниці Великого 
Жовтня Кіровограді з хвилюванням зустріли пові
домлення про подію, яка відбулася в Москві на 
Центральному аеродромі. Червоному Повітряному 
флоту було передано ЗО бойових машин, збудова
них на кошти трудящих, а саму ескадрилью було 
названо «Розривом». Наші земляки відчували свою 
причетність до цієї важливої справи.

Сам заклик Центральної ради Тсоавіахіму' СРСР 
знайшов якнайширший відгук в країні. У здійснен
ня кампанії активно включилися профспілки, ком
сомол.

А першим маршем стрільців оборонного товари
ства стала пісня В. Лебедєва-Кумача:

Чем больше снайперов у нас, 
Чем лучше будем мы стрелять, — 
Тем мы вернее в грозный час 
Врагу отпор сумеем дать!

Багато .добрих справ було за комсомольцями- 
теоавіахімівиями. Газета «Червоний шлях» розпо
відала: «В селі Вишпяківці Кіровоградського ра
йону група комсомольців допомогла родині черво- 
ноармійця зібрати хліб. Адже єдиний робітник цієї 
родини пішов служити в Червону Армію».

Комсомольці заводу «Червона зірка» одними з 
перших в країні підтримали заклик «Нехай міцніє 
зв’язок робітників з бійцями повітря!». Вони взяли 
шефство над авіаційною бригадою. А вже у травні 
комсомолець-червонозорівець Шуєнко як найкращий 
поїхав навчатися до школи льотчиків у Ленінграді.

Так починався Тсоавіахім...
Радянські люди займаються мирною працею, вті

люючи в життя програму комуністичного будів
ництва. Але вони пам’ятають, що у світі ще є сили, 
які вороже ставляться до пас. Ось чому посилення 
оборонної могутності Радянського Союзу є спра
вою всього радянського народу. Справою, до якої 
спрямовані помисли й сучасного оборонного Това
риства ДТСААФ — масової добровільної організа
ції трудящих нашої країни.

С. БОНДАРЕВ.

Алгебру вивчив. 
Англійську також.

Вийшов на вулицю. 
Ще і не вечір.

Шапку — на голову. 
Ключку — на плечі,

Хлопці уже на льоду. 
Ну так що ж!

Я ще встигаю.
На ковзанку швидше 

Зараз і я одягну ковзани. 

Гарні і гострі у мене вснИі 

Стану, помчу — тільки 
вітер засвище!

Фотоетюд В. ГРИБА,
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«В амплуа втиснутись не дають...»
Коли Кіровоградський 

обласний музично-драма
тичний театр імені М. Л. 
Кропивницького вийшов 
до глядача зі спектаклем 
«Вільна тема» за п’єсою 
О. Чхаїдзе, прихильники 
сценічного мистецтва між 
собою стали називати цю 
роботу «Сміливою те
мою». Сміливість у виста
ві заявила про себе не 
тільки образом головної 
героїні, старшокласниці, 
що справедливо збунтува
лася проти пануючої у її 
школі (та чи й тільки в 
ній?) системи завищення 
оцінок і створення відмін
ників. І не тільки у від
критому авторському осу
ді зайнятих цією справою 
вчителів. Спектакль вивів 
ще один типаж, не рідкіс
ний у молодіжному се
редовищі. Томаза за ан
кетними даними нібито 
треба б сприймати зі зна- 
кс/л плюс: комсомоль
ський активіст, ретельний 
виконавець волі педаго
гів, стосовно сюжету п’є
си міцно, здавалось би, 
закоханий у згадану го
ловну героїню. Начебто 
подає хлопець надії і що
до підтримки в скрутну 
хвилину. Начебто. На
справді ж це початкуючий 
начальничок, котрий праг
не покласти все життя 
тільки на те, щоб стати 
великим начальником. За
ради цього готовий від
ступитися від чого І кого 
завгодно...

Х22222222222222222222222222Х:

Ось таким кіровоградці 
вперше побачили на сцені 
молодого актора Олек
сандра Майстренка. Він 
наш земляк, із Гайвсрон- 
ського району, але рані
ше працюваз неблизько 
від рідних країв — у теат
рах Львова, Дніпродзер- 
жинська,- Одеси, Ровно, і 
театри ці були головним 
чином ТЮГами. У Кірово
град потрапив до своїх то
варишів по навчанню в 
Київському державному 
інституті театрального 
мистецтва імені І. К. Кар- 
пенка-Карого режисерів 
О. С. Натяжного і В. В. 
Галени.

Якщо Майстренко вдало 
справився з роллю юного 
кар'єриста і має досвід 
роботи в дитячих театрах, 
то правомірно було ду
мати, що далі він зобра
жуватиме в основному 
добрих молодців і роз
битних парубійків, мож
ливо, навіть з екзотични
ми біографіями. Екзотика 
була. Театр створив ви
ставу за твором бразіль- 
ського драматурга Г. Фі- 
гейредо «Езоп» про жит
тя грецького раба, завдя
ки якому серед нас і до
нині в ходу фраза «езо
півська мова». Відомо, що 
знаменитий автор байок 
був, м'яко кажучи, не ду
же гарним із себе; крім 
того, за сюжетом п’єси 
він уже далеко не юнак, 
одначе роль Езопа була 
віддана /Аайстренку. На-
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віть старанний грим нена
багато наблизив артиста 
до означеного стереоти
пу...

— Це не страшної — 
сказав із даного приводу 
в. о. головного режисера 
театру і постановник 
спектаклю О. С. Натяж
ний. — У телеверсії з 
О. Калягіним у головній 
ролі теж відійшли від 
традиційного уявлення 
про зовнішність Езопа. 
Нам важливо було пока
зати прекрасну душу лю
дини, раба лише за соці
альним статусом, духовно 
ж вільнішого від усіх ото
чуючих.

Розуміти це, очевидно, 
слід так: Олександр на
магався, щоб глядач 
сприймав Езопа не просто 
учасником подій, що від
бувалися за незапам’ят
них часів, а носієм неста
ріючих в усі віки ідей 
справедливості.

Напередодні осінніх га
стролей у Сухумі Саша 
сказаз: «Вважаю роботу 
над цією роллю ще не за
вершеною. Езоп особис
тість настільки неординар
на, що глибину його ду
мок і душевних порухів 
треба ще розкривати і 
розкривати».

А після гастролей у ку
луарах нашого театру з'я
вився стенд. Вирізки із 
грузинських газет засвід
чують схвальну оцінку 
тамтешньою публікою Са- 
шиної гри в «Езопі»...

Збагнути сутність втілю
ваних на сцені характерів,
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показати її залові 
допомагають ар
тистові досвідче
ніші колеги І. В. 
Кравцов, В. С. Ба
бич; цікаво пра
цювати Олек
сандрові й у 
партнерстві з
A. Косяченком,
B. Хоменко, 
М. Обуховим.

«Втиснутися в 
певне амплуа ме
ні не дають», — 
як здалося, вдо
волено сказзв Са
ша. У виставі «У 
неділю рано зіл
ля копала» за по
вістю О. Коби- 
лянської, як і в 
«Езопі» — голов
на роль. Прак
тично повна про
тилежність попе

редній, де було 
дуже багато слів і 
мало руху, біль
ше того, Олек
сандр понад дві 
години перебу
вав на сцені на
півзігнутим («Я 
не дуже старався 
підтримувати цю 
позу — вона са
ма визначалась внут
рішньою настроєністю»), 
А тут — ліричний, добрий, 
ніжний Гриць, котрий роз
ривається навпіл між дво
ма коханнями. Виконави
цям ролей дівчат, до яких 
прихильне серце хлопця, 
випало у виставі значно 
більше дії і тексту (надто 
-ж Туркині), і Майстренку 
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треба розкривати душу 
свого героя глядачеві в 
основному іншими сце
нічними засобами. Напе
ред виступають жести, 
паузи, блиск очей, пози, 
їх мінливість.

За якісь місяці знайом
ства з Олександром Май- 
стренком глядач так узнав 
його в різних ролях, що
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чекає нових із загостре- £ 
ним інтересом. Настільки £ 
черговий його образ буде Ь 
несхожим на попередні? с 
Чи є межа акторській різ- N 
нобічності Майстренка? Ь

Н. ДАНИЛЕНКО. £
м. Кіровоград.
На знімку: О. МАИ- у 

СТРЕНКО. N
Фото В. ГРИБА.
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А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Документаль- 
йий телефільм. 8.15 —
«Здрастуй, музико!?. Пере
дача для дітей. 9.00 — Теле
фільм «Штрихи до портрета 
В. І. Леніна?. Фільм четвер
тий. «Комуна ВХУТЕМАС».
10.10 — Новини. 16.00 —Но
вини. 16.15 — «Тут. па Крас
ній Пресні». Документаль
ний телефільм. 16.40 — Грає 
оркестр народних інстру
ментів Воронезького інсти
туту мистецтв. 17.05 — Но
вини. 17.10 — Сучасний світ 
1 робітничий рух. 17.40 —
«...До шістнадцяти і стар
ші?. 18.25 — Мультфільм.
18.40 — «Пошта цих днів?. 
Ведучи;! — політичний огля
дач В. Бекетов. 19.10 — Но
вини. 19.20 — Телефільм-ви- 
става «Зустрічна смуга». 
21.00 — «Час». 21.40 — «Ка
мера дивиться у світ». Про 
експорт американської ма
сової культури в Європу.
22.40 — Сьогодні V світі.
22.55 — Фільм-концерт «По- 
вер.1"1 мені музику».
А УТ

10.00 — Новини 10.15 — 
Художній Фільм «Шляпа».
11.45 — Сонячне коло. 12.15 

'— Крупним планом. 13.20— 
Новини. 13.35 — «Спадщи
на». Ганна Вінтоняк. «На
родний костюм». 16.30 —
Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — Респуб
ліканська фізико-матема- 
тнчна школа. «Як розв’язу
вати контрольні задачі з 
фізики». 17.30 — «Віхи при
скорення». Ручну поацю — 
на плечі машин. Передача 
II. 18.00 — Телефільм «Бі
лий пояс надії». 18.30 — Ін
формаційний випуск. (Кіро
воград). 18.45 — Мультфільм 
«Забутий день народження»
28.55 — Наші довідки. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Моло
діжна програма «Обрій». 
(Кіровоград) 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —’
«Час». 21.40 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.10 — Ак
туальна камера. Вечірній 
ВИПУСК.
А ЦТ (II програма)

3.15 — Гімнастика. 8.35.
9.35 — Загальна біологія. 10

кл. 9.05. 14.00 — Іспанська 
мова. 10.05 — Учням СПТУ. 
Історія. Ленінська «Искра». 
10.35, 11.30 — Зоологія. 7 кл. 
11.00 — «Від Симбірська до 
Ульяновська». Науково-по
пулярний фільм. 11.55 —
Фільм «Дівчата». 13.30 —
Історія. 10 кл. 14.30 — Но
вини. 14.35 — Сільська го
дина. 17.45 — Новини. 18.00
— Музичний кіоск. 18.30 — 
Клуб мандрівників. 19.30 — 
Ритмічна гімнастика. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — Із 
скарбниці світової музичної 
культури. К. Вебер. Увертю
ра до опери «Оберон». 
Ф. Мендельсон — Бартоль- 
ді. Концерт для скрипки з 
оркестром. 21.00 — «Час».
21,40 — Телефільм «Пікова 
дама» 23.05 — Новини

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — «Зустрічна 
смуга». Телефільм-вистава.
9.45 — Світ і молодь. 10.20
— Новини. 16.00 — Новини
16.15 — Фільм «Веселе сно
видіння». або Сміх і сльо
зи». 1 і 2 сепії. У перерві —
17.20 — Новини. 18 30 —
Фільм-конпеот 18.50 —
Об’єктив. П-' пушкінських 
місцях. 19.20 — Новини
19.25 — «Правосуддя і со
вість». Зустріч з головою 
Верховного суду СРСР В. Те- 
вебіловим. 20.30 — «Пісня 
рідного краю». Виступ Дер
жавного академічного на
родного хору БРср. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Фільм «Така 
жорстка гоа — хокей». 23 С0
— Сьогодні V світі. 23.15 — 
Володимир Внсоцький. Мо
нолог.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Виробнича гімнастика,- 10.25
— «Казка про Іванка-сороч- 
ку вишиванку». Вистава.
11.20 — Художнії) фільм 
«Людина з рушницею». 12.50
— Новини. 13.05 — «Народ
ні таланти». Танцює само
діяльний ансамбль «Конва
лія». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення).
16.30 — Новини. 16.40 —
Соібний дзвіночок. 17.60 — 
«Комуністи 80-х». Партійна 
організація з Херсонського 
електромашинобудівного за

воду. 17.30 — Для школярів. 
«Варіант». «Самостійність. 
Якою їй бути?». 18.00 — Ін
формаційний випуск. 18.30
— «Тверезість — норма 
життя. Алкоголізм і безпе
ка руху. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — «Динамо» (Рига). 
2 і 3 періоди. Під час пе
рерви—телепрс.с-тайм. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00
— «Час». 21.40—«Автограф». 
60 років балету Державного 
академічного театру опери 
та балету УРСР імені Т. Г.

Шевченка. 22.40 — Актуаль
на камера. Вечірній випуск.
23.10 — Чемпіонат СРСР з 
плавання.
А ЦТ (П програма)

8.15 — Гімнастика. 8.35.
9.35 — Географія. 8 кл. 0.05. 
14.05 — Англійська мова. 
10.05 — Учням СПТУ. Су
спільствознавство. 10.35,
11.35 — В. Катаев «Біліє 
парус одинокий». 5 кл. 11.05
— Мамина школа. 12.05 — 
Телефільм «Пікова дама».
13.35 — «Покликання». Те
лежурнал. 14.35 — Новини.
14.40 — Наука і жііттл. 17.45
— Новини. 18.00 — «Наш 
дім». Тележурнал. 18.30 — 
Хокей. Чемпіонат СРСР. 
«Крила Рад» — «Спартак». 
У перерві — 19.50 — Вечір- 
ня казка. 21.00 — «Час».
21.40 — «Граємо Шостако
вича». Про виставу Москов
ського камерного музичного 
театру. 22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Райкова зарядка.

Мультфільм. Музика. 7.30— 

«Час». 8.05 — Документаль
ні телефільми. 8.40—Мульт
фільми, 9.10 — «Чого і чо
му». 9.40 — Поезія. 0. Мар- 
ков. 10.15 — Образотворче 
мистецтво. 11.00 — Батьків
ським день — субота. 12.15
— Творчість народів світу.
(Індія). 13.00 — Докумен
тальний телефільм. 14.00 — 
«Співдружність». 14.30 —
Новини. 14.50 — «Для всіх 1 
для кожного». Як поліпшити 
якість товарів. 15.20 — Оче
видне — неймовірне. 16.20
— «На чиїй вулиці свято».
17.10 — Тверезість — нор

З 22 по 25 

січня 

року

ма життя. 17.40 — Мульт
фільм. 18.05 — «9-а студія». 
19.05 — Новини. 19.10 — До 
ювілею Великого Жовтня. 
«Історії немеркнучі рядки». 
Фільм «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх». 21.00 — 
«Час». 21.40 — В суботу вве
чері. «Суєта навколо кота». 
Естрадно-розважальна про
грама. 23.40 — Новини. 23.45
— Ковзанярський спорт 
Чемпіонат Європи. Чоловіки

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.45
— «На хвилі дружби». Ви
ступає Новосибірський сим
фонічний оркестр. 11.35 — 
НТТМ: аукціон ідей. 12.10— 
В. Ліпатов. «Любов у Старо- 
Короткіно». Вистава. 14.10— 
Новини. 14.25 — Доброго 
вам здоров'я .ДЗДО — Субот
ні зустрічі. /16.30і, — Катру- 
син кінозал. І-ТтЗО — Цирко
ва програма.. 18.00 — Кон
церт ансамблю пісні 1 тан
цю «Зорецвіт». 18.45 —
«Скарби музеїв України». 
І. Грабар. «Карусель», 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— «Сонячні кларнети». Са
модіяльні художні колективи 
Черкаської області. 20.45 — 
Па добраніч, діти! 21.00 —

«Час.». 21.40 — Художній
телефільм «Бій на перехрес
ті». 1 серія. 22.45 — Світ 
поезії. Р. Братунь. 23.05 — 
Актуальна камера. Вечір
ній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.15 — Гімнастика. 8.35— 
Виступ ансамблю «Янгіка- 
ла». 8.55 — Ритмічна гім
настика. 9.25 — Ранкова 
пошта. 9.55 — Фільм «Ко
лезький регістратор». 11.05
— «Спорт 1 особистість»,
11.50 — Світова художня
культура. М. Шолохов. «Ти
хий Дон». 12.35 — «Мото
крос на стадіоні». 13.05 — 
Концерт учасників І Всесо
юзного фестивалю самодіяль
ної пісні. 13.45 — Фільм 
«Успіх». 15.15 — Відомі тво
ри. Відомі виконавці. И.-С. 
Бах. Грають К.-А. Кулька 
(скрипка) та Е. Стефанська- 
Лукович (клавесин). (ПНР).
15.55 — Передача, присвя
чена кіностудії «Союзмульт- 
фільм». 16.40 — Докумен
тальний фільм. 17.35 — Му
зична передача для юнац
тва. 19.40 — «Подорож до 
Коломин». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Реклама.
20.20—Ковзанярський спорт. 
Чемпіонат Європи. Чоловіки.
20.50 — Науково-популяр
ний фільм «Гірка нота пи
лину». 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Непідсудний». 
23.00 — Новини.

д ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка, 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — Науково-попу
лярний фільм «Із глибини 
віків». 8.30 — Ритмічна гім
настика. 9.15 — Тиране
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському СоюзуІ 11.00 — Ран
кова пошта. 11.30 — Клуб 
мандрівників. 12.30—Музич
ний кіоск. 13.00 — Сільська 
година. 14.00 — Здоров'я.
14.45 — Мультфільм. 14.50 
— Всесоюзний телеконкурс 
«Товариш, пісня». 15.30 — В 
гостях у казки. Фільм «Рус- 
лан і Людмила». 1 і 2 серії. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Світ рослин.
19.30 — Телефільми. «Грос
мейстер завжди втрачає», 
«Таємний агент». 21.00 —
«Час». 21.40 — Музика і ми.

22.50 — Новини. 22.55 
Ковзанярський спорт. Чем
піонат Європи. Чоловіки, 
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45
— В майстерні художника.
П. Тайбер. 11.25 — Для ді-: 
тей. «Малюк 1 Карлсон».- 
Лялькова вистава. 12,15 — 
Іптерклуб. 13.15 — Новини,- 
13.25 — Студія «Золотий
ключик». Цирк на льоду.
14.20 — «Літературна карта 
України». До джерел Григо
рія Сковороди. 14.40 — Му
зичний фільм «Пісні мате
рі». 15.00 — Село і люди.
15.30 — «Імпровізація». Ест
радна програма. 16.00 —’
Слава солдатська. 17.00 —. 
Концерт тріо «Меридіан».
17.30 — До 70-річчя Велико
го Жовтня. Програма «Бра
терство». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Театр і час. 
Одеський Російський дра
матичний театр імені А. Іва
нова. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40—' 
Художній телефільм «Бій 
на перехресті». 2 серія.
22.45 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.15 — На зарядку, ставайї
8.35 — Фільм «Непідсуд
ний». 9.55 — Програма Азер
байджанського телебачення. 
11.00 — Мамина школа.
11.30 — Із скарбниці світо
вої музичної культури.
С. Рахмапіиов 12.15 —’
Фільм «Земні і небесні при
годи». 13.20 — У світі тва- . 
рип. 14.20 — Джерела 14.50
— Розповідають наші ко
респонденти. 15 20 — «Дзер
кало сцени». Театральний 
огляд. 16.40 — Спортивна 
програма. Класична бороть
ба. Чемпіонат СРСР 17.10—. 
Велокрос. Чемпіонат світу.
17.40 — Фехтування. Між
народний турнір «Москов
ська шабля». 18.10 — Ковза
нярський спорт Чемпіонат 
Європи. Чоловіки 18.40 —'
Реклама. 18.45 — -?ІЗсі люб
лять цинк». 19.25 — Світ і 
молодь. 20.00 — Вечірня каз
ка 20.15 — Документальний 
телефільм. 20.35 — Незабут
ні музичні вечори. Б. Кар
ток. Концерт для фортепіано 
з оркестром № з. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Фільм «Пі
сочний годинник».
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