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„РОБІТЬ
разом з ши,
РОБІТЬ
крліКе Зй НйС...“
Четвертого січня в Кіровограді відкрився Есессюзинй
тиждень науки, техніки і виробництва але дітей і юнацтва.

КОГО ОБКОМУ АКСМУ

ОРГАН КІРОВО

>5Х«и&’р- ♦Вівторок, б січня 1981 року
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СОЛДАТ ЗАВЖДИ СОЛДАТ
Грузовик прудко розмогувагасфальтовану
< грічку дороги. Солдат,
що сидів у кабіні, поклав
руку па плече водія;
*— Пригальмуй, Друже,
он уже рідну хату видно.
То була
гаряча нора.
Хлібороби готувалися до
жнив. Не довго сидів до
ма й комсомолець Микола
Кііцснко.
Ного
вабила
праця в полі, а особливо
лід час косовиці
хліба,
Прокидався до сходу сон
ця і йшов вітати туге ко
лосся. А невдовзі оглядав
новеньку «Пиву». «Дові
рили бач яку машину, мо
же, й не заслужив, але до
вір’я виправдаю, не підве
ду односельців», — сіїуззілн думки, і він ще й ще
раз оглядав кожен вузол і
деталь, готував
машину

як до атаки. Ні, він не
підведе, хлібороб у сол
датській гімнастерці.
Час, іцо лишався до по
чатку жнив, минав швид
ко. Комбайни
колгоспу
імені Ілліча
стояли па
вершій лінії, де вже до
стигала пшениця. Золо і і
колоски
востаннє пере
шіптувались
між собою,
Зранку комбайнери були
на своїх місцях, вивчали
місцевість. Головний агро
ном схвильовано
повто
рював:
— Хлопці, прийшла по
ра, бажаю успіху в зма
ганні.
Від зорі до зорі працю
вав невтомно екіпаж Ми
коли
Кіщепка.
За час
жнив комбайном
СК-5
хлопці скосили хліба па
350 гектарах і намолотили

понад 10 тисяч центнерів
зерна.
Ця звістка облетіла всі
колгоспи Комлаиіївського
району. А ше трохи пізні
ше стало відомо, що Кіщсііко носів перше місце
по намолоту зерна серед
молодих комбайнерів ра
йону.
- - Ми прагнули досвід
Миколи Кіщенка зроби і и
здобу і ком кожного моло
дого хлібороба, •— каже
другий секретар райкому
комсомолу Володимир Ларівпий.
І це дало позитивні ре
зультати. Хорошими ком
байнерами
стали Вален
тин Ку.чьтенко, Олександр
Стещенко. Високопродук
тивно працює тракторист
Володимир Худояр. Торік
він зекономив сотні кіло
грамів
пального. Добре

ЖИВЕШ НА СЕЛІ —
ЗНАЙ ТЕХНІКУ!

слово можна
сказати і
про
механізатора Юрія
Лину, водіїв
грузовиків
Григорія Кроленка, Воло
димира Вашка.
Знайомлячись з «Основ
ними напрямами економіч
ного і соціального розвит
ку СРСР па 1981-1985
роки і на період до 1990
року», молоді хлібороби
зобов'язуються боротися
за ще виті
врожаї сіль
ськогосподарських
куль
тур, за збільшення вироб
ництва тваринницької про
дукції, за збереження тех
ніки. Прикладом їм у цьо
му є передовики
вироб
ництва, такі,
як Микола
Кі щепко.
О. БУР ЯНСЬКИЙ.
заступник голови об
ласної ради ветеранів
комсомолу.

Щасливим був завершальний рік десятої
п’я-ирічки для
слюсаря механоскладального цеху
№ 1 ремонтно-механічного
заводу Укррсмтресту Олександра Баранова. Молодий виробнич
ник до 110-ї річниці з дня народження
В. І. Леніна виконав
п’ятирічне завдання. По-ударному почав молодий комуніст но
вий трудовий рік. Щодня Олександр виконує норму на 130—135
процентів.
Гідними трудовими здобутками прагна
зустріти XXVI з'їзд
НПР,С_ і слюсар.механік Кіровоградського заводу радіовирсбів
Сгргій Гиль. Виробничі завдання він виконує
ц сеоедньому
на 120 процентів при високій якості роботи.
На знімках: ліворуч — С. ГИЛЬ (фото В. Сенеркэ); О. БА
РАНОВ (фото П. Уманського).

Ударною працею відповідають молоді
трудівники нашого
нолгоспу на проект
ЦК НПРС до XXVI з’їзду партії «Основні
напрями економічного і соціального роз
витку СРСР на 1981—1935 роки і на пе
ріод до 1990 року». Ми пишаємося успі-4, хами своїх односельців — шоферів Во
лодимира Мостового,
Василя
Кравця,
надплановий доробок яких становить ти
сячі тонно-кілометрів, трактористів Ми
коли Симоненна, Володимира Мартинова
та інших молодих трудівників.

Добре відоме в Олександрівському
районі
ім я дояра
нашого колгоспу
«Дружба», вихованця
комсомольської
організації Олексія Буші, який перекрив
чотиритисячний рубіж по надою молока
від кожної корови. Нещодавно товари
ші по роботі виявили йому
високе до
вір’я — рекомендували його до вступу
кандидатом у члени КПРС.
До недавнього часу я працювала
трактористкою
колгоспу
«Дружба».
Трактором Т-16 обслуговувала тварин
ницький комплекс.
За підсумками со
ціалістичного змагання серед молодих
механізаторів району за дев’ять місяців
минулого року зайняла
перше місце,
|;«г«пробивши 2130 гектарів на
трактор в
умовному еталонному обчисленні, зеко
номила 154 кілс грами
пального. Нині
працюю на тваринницькому комплексі
телятницею.
Коли свого часу мені довелося виби-
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Би любите фантазувати?
Фантазувати
о техніці? А
потім свої думки втілювати
в моделях фотонного зоре
льоте,
дискового
плуга,
електромобіля чи, скажімо,
автомата для продажу олів
ців? Якщо еам до душі лама
ти голову над нескінченими
кресленнями, шукати з ти
сячі варіантів один і знайти
його — це означає, що з
технікою ви дружите. А ще
цс означає, іцо з хлопчака
ми, які зібралися
на Тиж
день науки, техніки і вироб
ництва, ви обов’язково по
товаришували б.

...В антовому залі Кірово
градського
інституту сіль
госпмашинобудування
—
продета вішки гуртків тех
нічної творчості,
будинків
піонерів, станцій юних тех
ніків п'ятнадцяти районів,
кращі молоді раціоналізато
ри області, працівники об
ласних організацій та уста
нов, гості.
Багато
цікавого взвали
школярі з виступів завіду
ючого кафедрою ливарного
виробництва,
професора
Л. П. Владимирова, брига
дира слюсарів-£кладалшшків заводу «Червона зірка»,
Героя Соціалістичної Праці
О. О. Кошурка,
кращого
молодого
раціоналізатора
республіки В. Г. Феофанова,
кандидата в майстри спорту
з картингу, десятикласника
середньої школи № 5 м. Кі
ровограда Миколи Клима
шова, керівника
судномодсльиого гуртка обласної
станції юних техніків О. К.
Крючкова га інших.
На цьому
своєрідному
зльоті виступив секретар
обкому
ЛКСМ
України
В. Мальцев.
Сто юних радіо-, судно-,
авіалюбитслів з багатьох ра
йонів Кіровоградщипи вже
взяли участь у роботі Тиж
ня. 1 серед них лише одна
дівчинка.
Знайомимося:
шестикласниця Цвітпявської середньої школи Олек
сандрійського району Піна
Десятник, радіооператор но
прийманню і передачі ра
діограм. Радіотехнікою дів
чинка
займається другий
рік. Уже добре освоїла аз
буку Морзе, інші
премуд
рості справи.
— В Олександрію, де
проходили ці
змагання, я
їздила удвох зі своїм бра
том восьмикласником Юр
ком. Він став призером, а я
була тільки учасницею...
Так, особливими успіхами
Ніна ще не може похвали
тись та дівчинка не втрачає
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Живу на землі батьків
раїи шлях у житті,
не обійшлося без
сумнівів, але нарешті я твердо виріши
ла що залишуся в рідному селі. І ніколи
про це не шкодувала. Роботи вистачає.
Та я інакше й не уявляю
свого життя.
Хочу бути корисною для свого села,
для його людей, для вссї країни. А втім,
не тільки я одна.
Для багатьох наших
хлопців і дівчат іаке бажання було ви
значальним у виборі професії.
Сільському господарству потрібні мо
лоді, сильні і вмілі руки. Це ми добре
розуміємо. Комсомольський
комітет
колгоспу бере участь у працевлаштуван
ні випускників школи, в направленні їх
на навчання. З метою
профорієнтації
дій часто виступаємо перед учнями міс
цевої школи, розповідаємо їм про свої
грофесії, про успіхи товаришів г»о ро
боті.
І це дає певні позитивні
результати.
Ось і на наш комплекс часто грихедять
У-'НІ місцевої школи, які виявили бажан
ня навчитися працювати на фермі. Різні
уподобання, різні
характери,
але с
спільне у всіх членів загону юних тва

ринників — любов до праці. Робота на
фермі ніян не заважає навчанню, а нав
паки — дисциплінує. Батьки задоволені,
що їхні діти змалку привчаються до ро
боти.
Але чи прийдуть вони сюди після за
кінчення школи, сказати поки що важко.
Є нині до чого докласти рук молодим у
сільськогосподарському
виробництві.
Візьмемо той же тваринницький комп
лекс по вирощуванню нетелей. Зайняті
тут і молоді. Тільки неохоче йдуть юна
ки і дівчата працювати в тваринництво.
Причин цьому багато.
І, думається, не
останньою є недостатня увага правління
до потреб
молоді,
адміністрування,
слабка робота з людьми.
Це виявляється і в тому, що житлове
будівництво в нашому колгоспі ведеться
слабо. А як було б чудово, якби разом
із свідоцтвом про одруження молодим
колгоспникам вручали ключі від кварти
ри, збудованої на кошти колгоспу. Це
сприяло б закріпленню молоді в селі.
Багато говориться
нині про необхід
ність створення сільській молоді умов

надії, і. ш.енлено готується
до наступних змагань. Лю
бов до радіоспраси прииіі^
вив їй
батько,
керівник
шкільного радіогуртка Іван
Федорович Дсся типи.
Восьмиклас пики
серед-«
іа.ої школи А: 17 м. Оленсандріі Сашко Есзпальчсако та Олег Хорунжий троні
рік відвідують
судпом(Удельний гурток
міської
станції юних техніків. Під
керівництвом М. О. Яровог^
хлопці зробили кілька дію
чих моделей, виступали з
ними на багатьох змаган
нях. Наприклад, Олег змай«
стрував точні копії риболо
вецького судна «Села», ра
кетного крейсера «Кннда».
З яким захопленням роз
повідають про судномодсльшій гурток обласної станції
юних техніків учень 9-го
класу середньої
школи
№ 16, кандидат у майстри
спорту Анатолій Майборода, восьмикласник
цієї ж
десятирічки, теж кандидат
у майстри спорту Федір
Тоцький. Вони — неоднора
зові учасники і призери об
ласних, республіканських і
всесоюзних змагань із судномоделыюго спорту. Роз
повідають ХЛОПЦІ і про сво
го товариша, десятикласни
ка середньої
школи № 6,
майстра спорту Андрія Бра
жка, який
ниві захищає
вашу область на Всесоюзно
му тижні пауки, техніки і
виробництва для дітей і
юнацтва в місті Горькому.
«Робіть разом з вами, ро
біть краще за пас» — та
кий девіз усіх гуртківців,
учасників обласного зльоту.
Бо ж своїми вмінням, май
стерністю школярі захоплю
ють десятки своїх ровесни
ків, знайомлять їх із таким
незвичайним і захоплюючим
світом техніки.
У перший
день роботи
зльоту юні техніки поклали
квіти до підніжжя лам’яг*
доків В. 1. Леніну та С. М,
Кірову.
♦ * $
Вчора школярі обмінюва
лися
досвідом
у секціях
спортивно-технічного моде
лювання, науково-технічно
го аматорства, відвідали «луг
зей авіації і космонавтики
Кіровоградського
вищого
льотного училища цивільної
авіації.
Сьогодні у програмі зльог
ту —
енснурсії на заводи
«Червона зірка», дозуючих
автоматів, на взуттєву фіб
рину.

Т. КУДИІ.

твоя жи

для культурного відпочинку, розвитку її
нахилів до творчості. На жаль, і в цьому
непрямі ми зообили
ще чедто
мало.
Не зайвим буде навести такий цікавий
факт, кафе в селі щомісяця виконує три
місячний план. Звичайно, само пс собі
це непогано, але річ у тому, ще пере
виконання плану тут іде в ОСНОЕЬСМУ
за рахунок продажу спиртних напо/е.
Великі завдання стоять перед праців
никами сільського господарства в на
ступній п'ятирічці.
Безперечно, наша
молодь, комсомольці зроблять усе від
них залежне, щоб плани пертії стали дій
сністю. Працювати краще, ефективніше,
рішуче боротися з недоліками, які ще
подекуди трапляються, — з таким на
строєм вступають наші
комсомольські
активісти, передовики колгоспного ви
робництва
в рік 1981 — перший рік
одинадцятої п’ятирічки.
В. ТИЩЕНКО,
секретар комсомольської організа
ції відділка № 2 колгоспу «Дружба»
Олександрійського району.
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ЧИМ С КАЗНА ЛЮДИНА
ВІДМІННІ» »/»трудили
ся тчнулиг» раку пра
ціаника «зеленімо чеху*
Поиузького
нікелевого
заводу. Вони відярвви.иі
в дитячі садки, в робіт
ничу їдальню, в підпри
ємства торгівлі
понад
8000 кілограмів помідо
рів, 6000
кілограмів
оііркіз, близько 8000 кі
лограмів зеленої цибулі,
понад 25000 штук різ
них квітів.
Чимала за
слуга в ЦЬОЧу молодих
робітниць теплиці Тетя
ни ПИРОЖЕНКО і Ва
лентини СЕНЧЄНКО.
На 1981 рік, рік XXVI
з’їзду КПРС,
дівчата
взяли високі соціалістич
ні зобов'язання.
Фото Р. .ЄЯ ЄЯ НІ НА.

І МАС,

НАУКОВИХ

пра-

І "в цішшкін, котрі
займа
ються вивченням
проблем
' удосконалення виробничих
відноснії лз селі, особливо
зацікавили
у проекті «Ос
новні напрями економічного
і
соціальногорозвитку
.СРСР па 1981—1985 роки і
на період до 1990 року» роз
діли V і VIII, у яких ідеть
ся, про розвиток агропро
мислового комплексу і даль
ше підвищення
народного
добробуту. Ми ще раз пере
копалися в тому, що нар гін
та уряд великого значення
надають стиранню. суттєвої
різниці між містом і селом,
іісреростаїнно соціалістич
них виробничих відносин у
комуністичні.

різновид індустріальної.
Завдяки постійній турбо
ті партії матеріально-техніч
на база сільського господар
ства нашої країни змінилась
у
кількісному і якісному
відношенні. Про це свідчить,
передусім, зростання енер
гетичних потужностей СІЛЬ
СЬКОГО господарства, В на
шій області, наприклад,, во
ни збільшились за період з
1965 по 1979 рік у 2,5 раза.
Ще більше зросла енерго
озброєність праці в розра
хунку на одного працюючоіо і на 100 гектарів посів
них площ: у 3,8 і 2,7 раза.
Якщо в 1913—1917 роках
на 100 гектарів орної землі
в селянських господарствах
колишніх
Єлисавстгрздсь-

О5ГО8ОРЮЄМО
ПРОЕКТ ЦК КПРС

Вношу
пропозицію
У своїй практичній діяль
ності
партія виходить із
необхідності.
розв’язання
.трьох груп існуючих відмін
ностей між містом і селом:
соціально-економічних, ви •
робничо-текнічник
і кульуурно-побутовик.
: До соціально-скоиомічних
належать дві форми сус
пільної
власності і пов'я
зані з ними відмішюеті між
робітничим класом і кол
госпним селянством. Вони
породжують особливості В
розподілі
матеріальних
^>лаі\ уиравлішіі цідпрнєм"
ствам« і т. д.
Визначаючи шляхи посту
пового подолання цієї гру
ми відмінностей,
розділ V
проекту передбачає
необ
хідність «забезпечити єди
не планування,
пропорцій
ний і збалансований розви
ток галузей агропромисло
вого комплексу, значне зміц
нення його матеріально-тех
нічної ба я», вдосконалення
економічних
зв’язків між
галузями,
організацію їх
ньої чіткої
взаємодії по
збільшенню
виробництва
сільськогосподарської про
дукції...» Передбачено та
кож систему
заходів по
зміцненню госпрозрахунку,
господарств,
зменшенню
фінансово економічної бази
затрат, підвищенню рента
бельності сільської осподарсь кого ви роби ицтва.
Виробничо-технічні
від
мінності
між містом і се
лом стираються
передусім
завдяки розвиткові продук
тивних сил у сільському гос
подарстві, прискоренню на
уково-технічного прогресу,
підвищенню рівня механіза
ції на електрифікації вироб
ництва, дедалі більшому ііаси<еяшо колгоспів і радгос
пів найновішою
технікою
Мова ііде про прискорення
переходу сільського госпо
дарства
на індустріальну
основу ( перетворений сіль
ськогосподарської
праці в

кого та Олександрійської о
повітів припадало лише 0,2
кінської сили
механічних
двигунів, то інші в колгос
пах і радгоспах області на
лічується понад 109 тисяч
електр одвигуи і в за га льною
потужністю
500 тис. квт.
Щороку господарствам об
ласті
постачається велика
кількість техніки. Лише по
заторік вони отримали 1942
трактори загальною потуж
ністю 154 тис. к. с., 1474
вантажних та спеціалізова
них автомобілів, 585 зерно
збиральних, 317 бурякозби
ральних, 232 силосних ком
байни. 2433 сівалки і т. д.
За роки наступної п'яти-,
річки поставки сільськогос
подарської техніки значно
збільшаться. Разом з тим у
проекті
«Основні напрями
економічного і соціального
розвитку СРСР па 1981—
1985 роки і на період до
1990 року» особливо наголо
шується на
необхідності
підвищення
ефективної: і і
використання
техніки, яоліпшепнн якості
її ремон
ту, обслуговування і збе
рігання.
Па нашу думку,
розв'я
занню цих завдань спіши
тимуть максимальна універ
салізація
машин та уніфі
кація окремих вузлів і де
талей до них. У даний чає
промислові
підприємства
приблизно 30-и міністерстві
відомств країни постачають
сільському господарству ве
лику кількість типів машин
і механізмів одного й і ого
ж призначення, що не зав
жди виправдує себе. Поперше,
бата гомарочнісгь
.машин, недостатня уніфіка
ція окремих вузлів і деталей
призводить до збільшення
витрати металу. По-друге,
иаяшіісті. великої кількості
різновиді» машин породжує
диспропорцію
В поставках
господарствам нової техніки
і запасник
частин до неї,
що ускладнює
проведения

ремонту техніки, спричиняє
невиправдані простої. По
трете, велика різномапісгість машин
збільшує ек
сплуатаційні витрати, вар
тість ремонтів, що, в свою
чергу, підвищує собівартість
сільськогосподарської про
дукції.
Виходячи з цього, я про
поную розділ V «Основних
напрямів
економічного і
соціального розвитку СРСР
на 1981—1985 роки і па пе
ріод до 1990 року» доповни
ти таким положенням: « ПІД
ВИЩИТИ якісні характеристи
ки технічних засобів вироб
ництва для сільського гос
подарства за рахунок мак
симальної
універсалізації
машин та уніфікації окре
мих
вузлів і деталей до
них».
Удосконалення матеріаль
но-технічної бази сільського
господарства
забезпечує
зближення рівнів технічно
го
оснащення сільського
господарства
і промисло
вості, сприяє розв'язавша
одного з корінних завдань
комуністичного будівництва
— задоволення поступово о
стирання
суттєвої різниці
між- місто:! і селом.
Велико: о значення в ро:в’язаній цієї проблеми про
ектом ЦК. КПРС до XXVI
з'їзду надається подоланню
культурнопобу ГЗВИХ ВІД’!іIIностей між містом і селом
Цього буде
досягнуто
завдяки збільшенню нрнбуг
кіз колгоспників порівняно
з робітниками та службов
цями. Якщо в десятій ІІ Иінрічці
середня .-.Пробі[113
плата робітників і службой
ців зросла на 15 процентів,
ТО Прибутки К0ЛЮСІШИКІІ1
від громадського вироб
ництва — па 26. Проектом
передбачено
дальше зрів
няння оплати праці колгосп
ників з оплатою робітників
державних
сільськогоспо
дарських підприємств.
Зростає й освітній рівень.
Якщо
1970 року в нашій
області на тисячу чоловік
у місті має вищу освіту 781
чоловік.
а на селі — 541.
то нині співвідношення змі
нилося 883 і 719
чоловік
При цьому значно змінила
ся професійна
структура
сільських кадрів.
Проект
ЦК КГІРС
до
XXVI з’їзду дає новий мо
гутній імпульс
соціальноекономічного розвитку ра
дянського села.
Враховуючи
виняткову
важливість цієї проблеми,
слід було б, на мій погляд,
виділити її окремим розді
лом і сформулювати перший
абзац так: «Послідовно про
водити лінію пз забезпечен
ня сільському
населенню
широкого доступу до мате
ріальних, духовних і куль
турних цінностей, збільшити
кількість послуг для зміс
товної праці і відпочинку.
IS. ДРАГВЕР,
т. а. о. професора Кіро
воградського ледінстм7угу імені О. С. ІПумікіна.

Ферма Трофімових
Ф?»мок>
Трофімових г.аЛИНЯЮТЬ у ко.чгос-и <НскрЖ>
Зо.'Г.і’пнського
району л-.о: О'ІПіЩ комплекс, розміще
ний на околиці
села Уд-г
Цим односільчани виража
юсь вдячність 1
повагу до
і рацюючої тут однієї з пап
кращих в області
тварин
ницьких. бригад, яка г-іллад >•
єі . -я з члгнін ОДНІЇ."> сім і
Ііоїшд з батьками - сі.от..;«ам Н;іч : іч Кмри.'іовичем
і телятницею Софією Се.’леі ■ :?і'іі(> — працюють долрі І’ЛН їх дочки, комсомолки
Олена. Ііеля. Тетяна. Ірина
А нині вірність
фамільній
професії підтвердив Анато
лій. Недавній випускник сереДІІЬОЇ ШКОЛИ. він щойно
закінчив
спеціальні курси
г.ри
раЙсімьгосптехнщі 1
став па фермі майстром-налвдчиком устаткування.
Трофімови
добиваються
високих надоїв 1 влітігу, І
взимку. Так, Лепя Павлівна
у ці дні одержує від корови
по пуду молока, близькі до
такого показника 1 її сестри.
Успіхи, як вважають вони,
починаються на дільницях,

до прат'.юють бйтькн. Маг«
і іоо-ііу'і для стада телкчоц
.ід вл< їжоудійии.<
имеїналоте, б.чтьііа
іс»туз поживні
раціони
Особливі
турботи у Пені
Пво.іівни
'>ри'-аднрм.
лутвга місценвн -’.»дії У ,
му, що в колгоспі «Искра*
Є добрі.Й ТОрГОвеЛЬЩХЙ комі
її lein-, дитячий црмбійат, бу‘
димок побуту - ■ чммааа ц,
заслуга.
Прикра »ю селі
Уди е 1 вулиця Молодша«
в 11 орядко во п и ми
і »отеджа і
rW'"l₽M ТЄЖ Живугд
МИ. Т.
ТрОфІМОВИ
O-V
новому
будки,
у просторому ■
С Я О РУДІ1 ’- Є КОМУ ЖОЯГОС.
ну, СССиом.
Сії р.'ївж н ьоюз гордістю сіл
е гру.
Харківської області
с
ДОЗІ ДИНКСТН. Вони згурта,
вують КОЛСКТИВН, виступав
багатьом
к.ть ініціаторами
Тільки у
славних.
cripas
-влр.,,,,,,..,— ■ ■
працює
тваринництві
ь<
близько ТИСЯЧІ. І КОЖНІ . ід-м
но
несе вахту
на честі
XKVI з’їзду КПТ’С

Л. ПИЛИПЕНКО
л. ЗАмяпн <
кор. РАТАУ. \

! МАЙСТРИ - ЗОЛОТІ РУКИ
Прекрасний
він тим, що
здатний рухатись по дну
морському на спеціальних
шасі, виконуючи при цьо
му різні дослідні опграції
А ось транспортний за
сіб високої
прохідності
сгДжигер» — машинв-змфібія з полегшеним кузо
АКИХ помічників
на вом зі склопластику. Гео
було навіть у лікаря логи зможуть їхати на ній
Айболита. Про
прилади,навіть болотами. Високу
виготовлені а студентсь оцінку спеціалістів дістав
кому
виробничому кон і комплекс
спортивних
структорському
бюро тринажерів, створених до
МВЇУ імені Баумана, він минулої Олімпіади: бігова
міг лише мріяти. Порта доріжка,
гребний стенд,
тивним біоелектростимуля- велоергометр. Оснащений
тор 9 пристрій для елек- контрольно -записуючими
тропунхтури, створені сту пристроями,
які стежать
дентами у співдружності за роботою серця і зусил
з медиками дитячої місь лям м'язів, цей набір —
кої лікарні № 53, лікують вірний і надійний поміч
маленьких пацієнтів.
ник спортсменів і трене
ЛЯ АЙСТРАМ - ЧАРІ8НИ- рів
кам
студентського
Основне завдання бюро
конструкторського бюро — допомога професорсь
не вперше братися за ро ко-викладацькому складо
боту, подивившись на ре ві у вихованні майбутніх
зультати якої’ замовники інженерів. І з ним справ
нерідке^роззедуть руками ляються успішно. В складі
і скажуть:
«Чудеса, та й бюро працювали А. Гусьгодії»
коз — нині кандидат наук,
На виставці
«Науково- Є. Бєлологов, який очолив
технічна творчість молоді- після захисту
дисертації
30- на ВДНГ
СРСР була конструкторське
бюро.
представлено 18 експона Обидва вони досі є доб
тів бзуманців. Серед них рими помічниками студен
— самокерований робот тів.
«Краб», надійний помічник
Своїй улюбленій справі
при дослідженні
океан студенти віддані, ставлять
ського дна. Чим не чудо!? її над усе, крім, звичай

Т

но.
навчання«
Тепер У
СПКБ з усмішкою згадують, як у дні підготовки
п
1
до роботи «іКраба- Геннадій Петро»
І ЙОГО ДР? ї!
забігали
а майстерні навіть під час
гі ерерв між
лекці ями, аі з неділю <
зовсім
проводили біля
апарата весь
_.
« і,
день, ще
ще раз перевіряючи на
дійність вузлів. А того ве
чора, коли я був
госте’-'
училища, біля «Джигера*і
що повернувся з вистазкм,
теж зібралася група май
бутніх конструкторів, кот
рі обговорювали
якусь
нову ідею.
— Можливість переьі__ - .
рити на практиці здобуи
знання, виявити ініціативу,
самостійну
творчість —
ось що приваблює нас V
бюро,
-—
— ----каже студентдипломник
лиоп^.,..—
Олександр
АфОНСЬКИЙ, --. .С-ВЧЯМ"-«
Навчанню
це тільки допомагає , зна
знв-
чення такої практики важ
ко навіть зміряти.
КО
Чудеса тепер не ство
рюються за помахом ча
рівної палички. їх автори
— вмілі, захоплені ідєеіО
люди, такі, як студентибауманці, члени констру4'
торського бюро.

А. ЗМНОГРАДОВ

(тдес|.
Москва
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На свЛаику 5 січи
1944 р.*< ■; зічська 2-ю
Укрі»: :
>! Э фронту «0члян • ' гву за визволсцпя Кіровограда. Радян
ське
командування исрсдбачало оточи ги і зни
щити угруповання нрогнвшіка шляхом обходу
його з півночі військами
5-ї гвардійської
армії,
якого
команду лаз гене
рал-лейтенант О. С. Жа
дов, а з півдня — 7-ю
гвардійською армією під
командуванням генералг □донника М. С. Шуми
лов-'! та
5-ю і чзрдінсьііою ганковою-.армією ге
нерал полковника П. О.
Роаш :рова. Іізмагаїо'И(Є‘. у ц?;>.*•:.з і и місто, фаШ.Н< ПІ
і ч гнілн мою
В МІЦНИЙ ву
оборони.
Підступ і і ’ зй-іа гливіші
об'єкти
В Й”ГО центрі
було
:3;І . 5—7
січня рздянсш і нійі'ька
оточили в районі Кірово
града п’ять ворожих ди
візій і заедал» їм вели
ких в і рат.

1991 рожгу ——-------елям часто.
Десять воргн
жнд атак
відбили хлопці.
На йолі
бою залишились
-їм і понад 250 гітлеріаціа. Але
й наші кулемет
3ЗМОВКЛИ — КІНЧИЛИСЬ боє«
«ринаси. Поранило коман
дира і його помічника Ікл«
ш Сивкова. Та вчасно при«
спіла нідмоїд.„ На кірово«
грацську землю він стуляв
у «Є
І ероем Радянської е
Сою »у.
Ветеран згадує, як 17 разів возив на безіменну вн<■ » !, 13950 кулеметну рОГу.
І і Іриною пише про загибляк друзів. У пам яті спли
вають
назви
населених
пунктів Кіровоі ра нцнни. де
к братських могилах вічним
сном сплять його фронтові
побратими. Чи ж забудем
ся таке?..
«Що найбільше запам’я
талось у боях
за Кірово
град» — моє наступне за
питання герою.
%...Наша 89-а Бєлгород
сько-Харківська стрілецька
дивізія діяла на головному
напрямі 53-ї армії. Завдан
ня ставилось таке: переріза
ти шляхи
відходу німців
з-під Кіровоїрада
на пів
нічний захід.
Прорваишн
оборону противника, о пер
ший день полки дивізії про
сунулися вперед на 21 кіло
метр, Та надалі опір порога
наростав. Оточені 5-ю тан
ковою армією, німці силку
валися
прорватись. Вони
атакували позиції
дивізії.
Бойова обстановка зміню
валася швидко. Але поразки
ворог не уник... Запам’ятав
ся бій побли ;у
села Ол :•<-

За братом—
брат
Михайло ТрохямОвнч на
мій лист відповів негайно.
ІРозповів про
себе,
про
Свою сію'«о, повідав про
■участь у баях за визволення
КфОвоградіцини,
згадав
найбільш пам’ятні епізоди
бої«>
Народився він в Одесі, в
сім’ї
робітника Трохима
Кузьмича Рибошанки. Зго
дом переїхав «а Віннпчйиу, де живе й понині, тру
диться на одному з промис
лових підприємств. Впросг
ти» трьох
синів: один —
офіцер Радянської
Армії,
другий — студент, третій —
а»і>, служить дійсну служ
бу
«Вся наша сім’я, — пи
ше Михайло Трохимович, - —
брала участь у війні. Бать
ко і молодший брат, Олек
сій, партизанили. У березні
1914
року партизанський
розтдмак Олексій Рябошанка
загинув;
визволяючи
своє рідне село. Його брагДмитро теж не повернувся
з війни. Всі були патріота
ми своєї Батьківщини» .
Як почався бойовий шлак
Михайла
Трохимовича на
ьфолоградській землі? На
прикінці вересня—на почат
ку жовтня 1943 року він ко
мандував кулеметним взво
дом. эуло
»к двадцятеро.
Зайняли плацдарм на закідберезі Дніпра, за 20
Кілометрів від Кременчука.
Рівпо добу тривав бій. Зда
валося« ніколи не замовк
ну гь кулемети,
автомати,
вибухи гранат. Німці атаку-

сандрівки. Німці перейшли
в атаку,
кинувши вперед
полк піхоти і 21 танк. Диві
зія дві години стримувала
натиск, а згодом раптовим
ударом ворога було відки
нуто. За бої но визволенню
Кіровограда
89-у гвардій
ську Бєлгородсько-Харків
ську стрілецьку дивізію бу
ло нагороджено
орденом
Червоного Прапора...»
♦ » »
Герой Радянського Союзу
М. Т. Рябошапка
хоробро
бився на берегах Південно
го Бугу. Там, на рідній Вінничині, його тяжко порани
ло, та
він
продовжував
шлях нереможця-визволнтеля. На Кіровоградщині, як
пише Михайло Трохимович,
нині живуть баїато колиш
ніх воїнів 89-ї гвардійської
стрілецької дивізії. 1 з бе
регів Бугу на береги Інгулу7
шле герой війни свої добрі
побажання і поздоровлення
з Новям роком...
О. РЯ5ОШАГ.КА,
краєзнавець.
На знімку:
6ОШАПКА.

М. Т. РЯ-

Про майстрів слова
^Готуючись до ВИХОВНОЇ ГО
ДИНИ. присвяченої творчості
письменників .
зенпаиія
восьмикласники Данилоеобалн всьно; середньої шко
ли (класним керівник Н. А
Субота! виготовили
карту
«Літературна Кіровоградщи-

Кяасннй керівник розкзісторію області
про 11 розквіт пов’язуючи
М^ОЯІДЬ з розвитком літе.
э
И нУяьтУРНзго
життя
Лоті« учні розповідали про
ЖИТГЯ і творчість ЗЄМЯПНІВ.
аналізували їхні твори.
прозвучали віроб’гпмамчя
я|тературнэгД
зо -днання
«Промінь*

Н. Гребенюк та Л. Дмитришина. їм учні вручили кві
ти і сувеніри на згадку про
зустріч.
Завідуюча
Данилрвобалиівсьною бібліотеною 3. М.
Лоплавська підготувала ог
ляд літератури на тему «Мо
лода поезія
КіровоградщиПісля цього відбулося ви
їзне
засідання районного
відділення Товариства кни
голюбів,
присвячене хх»і
з’їздові НПРС. На
ньому
йшла мова про пропаганду
книг письменників області.

Д, ЛЕОНЗДОЗ.

Ульяновський район.

---------------------- • „МолоджА кему-жар'*

В оркестрі—діти
Велиним концертом, енладеним з творів П. Ча.йновського, Ф. ШуЗерта, Б. Бріттена, Р. Щедріна і номпозитора.
харніз’янина Д. Нлебаноза заявив про своє народжен.
ня перший на Україні дитячим симфонічний оркестр,
— Створюючи колектив з найбільш обдарованих ви
хованців музичних шкіл міста, ми мали на меті прилучи
ти дітей до серйозної роботи в творчому ансамблі, по
дарувати їм радість спілкування з вимогливими слуха-

— Я, Володимир Близ
нюк, прошу суд урахува
ти, що
я зрозумів, усві
домив свою вину. Я зав
дав
багато горя
саоїм
батькам,
потерпілим.
Увесь час думаю над цим.
Як я міг скоїти такий зло
чині!
— Я, Микола Бринза,
глибоко розкаююсь. Рані
ше всього
не розумів.
Прошу вибачення у потер
пілих.
АК ВОНИ, неповнолітні
підсудні, які стали пе
ред членами
обласного
суду, скажуть, коли їм на
дадуть останнє слово:
«Зрозумів»,
«усвідо
мив», «яка дорога воля»...
її вони будуть позбавлені.
Рука тягнеться написа
ти: «Цього могло б не бу
ти». Та докладне вивчення
судової справи і матеріаліє попереднього слідства,
подій і обставин останніх
років до
арешту, що їх
прожили Бринза та Близ
нюк,
переконливо езідчатв: біда чигала поруч,
вчинки хлопців складалися
о таку ситуацію, коли до
сить було іскорки, щоб
спалахнула пожежа. І во
на спалахнула. З виру її
юнаки попали спершу до
КПЗ, потім — на лазу під
судних.
Володимир і
Микола
вчилися
в одній школі,
хоча жили в різних наса
лених пунктах району. Ко
ли юнаків арештували; □
сталося це менш як через
добу після ряду злочинів,
скоєних
хлопцями лише
протягом другої полозини
дня і до півночі,
школа
видала такі характеристи
ки на них:
«Микола Бринза: «Про
грамовий матеріал засво
їв дуже слабо. Йому влас
тиві грубість, свавільнісіь.
Художньою літературою,
кінофільмами, телепеоедачами
не
цікавився.
Фізичної праці не любив».
Володимир
Близнюк:
«Програмовий
матеріал
засасїз нижче своїх мож
ливостей. Особисті інтере
си стазиз зище громадсь
ких. Із товаришами гру
бні, схильний
до краді
жок. До фізично: праці,
громадських
доручень,
пасивний. Іноді вдавався
до обману».
І це в школі, де май
бутні підсудні провчилися
по сім років! Бачили, усві
домлювали їхні вади, про
те видимих зусиль для ви
правлення не вжизали.
Після закінчення школи
Близнюк
у
сільському
профтехучилищі № 10, а
Бринза — в СПТУ № 7 по
велися не краще. Близнюк
приміром часто тіказ із
занять, у
громадському
житті участі
не брав. До
слів із шкільної харакіеристики приплюсувалися
слова з училищної:«В ко
лективі
авторитету
на
мав».
Отут мені хочеться на
голосити на особливу від
повідальність
батьків зо
те, на який шлях стануть
їхні діти. І що ж еони? Во
лодимир ріс без батька,
вчителя за фахом,
який
залишив сім’ю (в ній є ще
молодша сестра Володи
мира) і виїхав за межі ра
йону,
а мати не змогло
дати раду синові.
— Він мені допомагав
по господарству,
водиз
сестричку в дитсадок. Але
якщо чогось
не захоча,
то проси не проси — нічо
го від нього не доб'єшся,
— скаже вона пізніше. _
він зі мною ніколи нічим
не ділився.
Як нічим? А коли маги

Т

“■

—
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нОМмай™МмВіУИ пэчуттл В’ЛПО*Л’"ЬЯОСТ{ за виконавсь
аи-г^рн|сть, — сказав художній керівник дмгячого
п^ЄСТ₽у' л.аслУженнй діяч мистецтв Української РСр,
и,УРг*лг міжнародного конкурсу диригентіа Вахтанг
орданія. — Юний нолектив за своїм складом —- немов
квяіо нашого дорослого. В ньому беруть участь п'ятдесят
виконавців основному піонерського ліку. Щотижня вони
приходять у філармонію на репетиції, де їх добровіпі».«
ними наставниками стали музиканти філармонії. З Цими
охоче працюють і співаки.

Н. РУДОВА

грала з сином у карти на людина яка йому годить дар прокинувся на гуркіт,
гроші, то, напевно ж, ді ся а батьки, зле щедра на упізнав
голос одного з
лився, програючи матері?
випивку. Як потім скаже тих, що за дверима.
Маленька рисочка,
а на суд
— Йди, Миколо, додо
Бричзз-старший.
яка вона промовиста!
завтра, а
Іван 3. часто закликаз до му, прийдеш
Горою за сина стояли й себе підлітків
і споюззз сьогодні я не відчиню.
батьки Миколи.
Ще
з їх. З його квартири, фак
Як?! Йому, Миколі Брин
шкільні роки класний ке тично. й почали розгорга- зі, відмовляють? А сокира
рівник, вихователька гру тися події того зимового навіщо?
пи подовженого дня час ДНЯ І ТІЄЇ зимозої ночі.
Ще був час отямитись,
то розмовляли з батька
про немину
Першим до 3. прийшов подумати
ми, але зони одностайно Близнюк.
Господар ви чість відпозідальності, про
заявляли,
що син у них ставив пляшку вина, удвох те, як «дорога воля»... Ні,
зупинилися. Вже <1
один, а тому «хай робить його впорали. А тут наго не
квартирі, нуди
вдерлися
усе, що йому заманеться». дився Бринза.
Коли ж
підлітск за броскоїли злісна
— Ай-ай-ай!
— усміх насильно,
дяжництзо та бійки,
за нувся криво. — Хіба я не хуяіга- стзо, побивши со
кирою, ногами
і руками
грубе порушення дисцип хочу горло промочити?
ліни потрапив у поле зо
— Ось маю п'ятірку — господаря, поглумилися з
ру комісії у справах не озаазея господар. —Мет його дружини.
повнолітніх при райвикон нися до магазину.
Крім годинника,
взяли
комі, коли батька за без
вартістю менша
— Та він уже на замку. кільце
відповідальне
ставлення
— Тоді до Вєрки, у неї двох карбованців і гама
нець, де
лежали дрібні
до виховання сина оштра є самогонка.
фували, коли
в училищі
Самогонка у
«Вєрки» монети. А згодом, поба
порушили пиіання про на була. Випили вже втрьох. чивши на вулиці С„ наздо
правлення Бринзи в спец- Мало. Знову візит до «вєр гнали його.
— Чи не з міліцію рап
учмлище, і батько, і (ще ки», та не відмозила...
том? — підступили із со
кирами.
— Та ні, до родичів.
Звалили з ніг, знову би
УВАГА: ПІДЛІТОК!
ли, примусили позернугися додому.
А СЛІДСТВІ Бринза та
Близнюк всіляко ви
кручувались,
намагалися
применшити свою вину, а
то й звалити її на іншого/
— Скільки собак
ви
вбили? — спитаз слідчий
Близнюка.
— Я сам не вбизаз, ми
вбивали вдвох;—
— Хто взяв п’ять карбованціз у 3.?
— Бринза. На вулиці він
мені
їх віддав, я йому
дав свої той карбованці.
— Хто
вкрав годин
— Чого посоловіли, со ник 3.?
тоді жива) мати грудьми
скаламбурив
стали на захист «єдино колики? —
— Я. Але на вулиці я на
закусі? сказав про це Миколі.
го»: не дали згоди. Стало Іван 3. — Мало
ся це за вісім місяців до То біжіть десь роздобуде
Як уже згадувалось, чи
те кроля, а я засмажу.
арешту.
малу роль у тому, що ху
По
кроля хлопці не лігани пішли до оселі С.,
всі знали, що Близнюк і
Бринза дружать. То ж < дії пішли. Залишивши гостин відіграла
самогонниця
їхн* були
однаковими. ну квартиру, попередньо Мотрона. Справу про зви
в господаря 5 нувачення Мотрони СкоВолодимир після залишен вкравши
ня СПТУ № 10 пішов пра карбованців і наручного реходової було виділено
вони пішли... з окрему, і народний суд
цювати різноробочим на годинника,
зазод.
Виробничий стаж бити собак. Спершу піді за варіння і збут самогону
почався 2 червня, протя брали на сходах гуртожит засудив її до трьох років
гом цього місяця
юнак ку кухонний ніж (ходили в позбавлення волі. Потім,
похилий
виходив на роботу 23 дні гуртожиток до знайомого, ураховуючи її
і заробив 101 крб. 68 коп. але не застали), шастали вік, суд ухвалив не при
і ножем та водити в дію вироку, як
У липні він був на роботі по дворах
«друзів що протягом трьох років
21 день і одоржаз 78 крб. ногами збивали
32 коп. У серпні бачили на наших менших». Убивали М. Скороходова не вдас
робочому місці 20 разіз, жорстоко, без будь-яких ться до цього злочину...
Готуючись до судового
що було оцінено в 69 крб. причин.
ЕРЕЗ чотири місяці засідання,
вивчаючи ма
75 коп. В останні
дні
після того дня Іва теріали
попереднього
серпня Близнюк залишив
на 3. знайшли
мертвого. слідства, під
час суду і
роботу.
— Чому з серпня
по «Смерть настала від отру після нього, я не раз дугрудень ви не працювали. єння алкоголем», — кон маз; що привело цих юна
статувала судово-медична ків на лазу підсудних, які
Близнюк?
ще фактично не стали до
— Не було документ із, експертиза.
не скуштували
А стежка по
білому, рослими,
— так
потім відповість
зароблено
лискучому під місячним власноручно
слідчому.
Чотири місяці, бачите, сяйвом снігу, на яку ви го хліба? Адже для них,
йому
не вистачало для йшли з його будинку доб як і для їхніх однолітків,
відкритий
прямий
оформлення та отримання ре підпилі юнаки, зела їх буз
шлях у життя.
паспорта. А відповідні ор далі, у прірву.
Ззбаглося «добавити».
Причини,
що привели
гани, які мають стежити за
«Є тут поблизу, на На- Бринзу та
Близнюка иа
цим, були а цілковитому
різні, їх
невіданні.
Тим паче, що халізці, одна стара, — зга лаву підсудних,
йшлося про підлітка, який дали. — Мотрона. У неї треба розглядати в комп
щось гаря лексі.
Недостатня напо
узіходиа
до
категорії знайдеться
легливість
учителів
у
ченьке».
«важких».
Знайшлося:
самогонка школі і вихователів в учи
Л ТЖЕ, два здорових па” рубки на очах у всіх в пляшці з-під молока. За лищах, помножені на без
почали байдикувати. І хо куска, що її запропонува діяльність. а го й на пря
ча один із них потім ска ла своїм пізнім гостям, — ме потурання з боку бать
Та до цього ків, формалізм у роботі
же, що
стаз вживати хліб і зода.
спиотне після того як за вона додала ще одне, на комісії у справах неповно
лишив училище, ие не від певно, найвирішальніше в літніх (адже комісія так і
не довела до кінця питан
дійсності.
На тому, що сталося потім;
повідає
аморальну пове
— Сусідка тут у мене, ня про
справді підлітки призвича
збочення
їлись до оковитої значно хлопчики, є дуже вредна, дінку Бринзи),
цих юнаків, про що знали
раніше. А тут звична ситу ви б полякали її, га?
Пообіцяли.
По дорозі багато хто, але протидій
ація: у дармоїдів грошей
буди не вжизали,
на випивку немає
на та залізли з нежилий
вони й дармоїди. А випи нок, сподіваючись знайти
В. Близнюка та М. Брин
рушницю (там раніше ліс зу засуджено до 8 років
ти хочеться.
Того дня хлопці зустрі ник жив). Рушниці, звичай позбавлення волі кожно
лися на квартирі в одного но, не знайшли, зате піді го.
Верховний суд респуб
з них. Чи пиячили — не брали дві сокири: малу й
відомо. Та потім, після то велику. З ними й почали ліки залишив вирок обпас-’
у дзері
С. — ного суду без змін.
;
го як Бринза пішов, Близ грюкати
М. ПОТОЛАЛЬСЬКИЯ
нюк згадав, що неподалік чоловіка «вредної» сусід
перший заступник про- '
живе такий собі Іван 3., ки, інваліда праці. Госпо-

Останнє
слово

Ч

Н

4 стар

в сдЧдм

комунара

року
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КА-НІ-КУ-ЛИ!
ЯКШШШЯЯШШШЯЯВ1

Весела пора — канікули. І в цьому неважко
переконатися, адже скрізь, де проходять святко
ві ранки, радісні зустрічі
з Дідом Морозом,
шкільні спортивні змагання і походи, екскурсії і
знайомства, — чути здоровий іцнриіі сміх. Сміх і
коло красуні ялинки д- центральної ялинки об
ласного центру (на знімку ліворуч), і на облич
чях школярів з міста Кірово-Чепецька Кіровської
області, іцо прибули в Кіровоград на зимові ка
нікули (на знімку праворуч угорі). Весела усміш
ка й у Снігуроньки, іцо прийшла на новорічний
ранок для дітей працівників фірми «Одяг» (на
знімку — внизу).
Фото В. ГРИБА.

ОДИН ПЛЮС ДВА
Пам'ятаєте? В одній по
пулярній пісенці співаєть
ся про те, скільки всякого
добра носить у кишенях
юний технік: гайки, гачки,
викрутки, зламані кліщі та
інші речі. Сьогодні ж такі
Самодєлкіни роблять при
лади
і механізми, для
яких не те що кишень, а
й багатьох шаф не виста
чить.
До відкриття Всесоюз
ного тижня науки, техні
ки і виробництва, що по
чався 4 січня в м. Зна-

м янці, юні техніки підго
тували
чимало
цікавих
справ. Це — усний журнал
«Юний технік», День від
критих дверей, екскурсії
е
локомотивне
депо і

лу. 21 00
Коицерт. 21.40
Художнії! фільм «Нічний
гість».

Вівторок

Т. СТОРОЖУЙ.

,
г
О СІЧНЯ

З

А ЦТ

ПО 10 СІЧНЯ

« 00
«Час» Я 40
Гім
настика. 9.05
Вірші дітям.
9.20 - Фільм «Час. уперед!»
1 серія. 10.30 — Очевидне —
неймовірне. По закінченій
Новини. 14.30
Новини.
14 50 — Документальний те
лефільм
-Тепло
робочих
гук». 15.05 — Музичні вечо
ри для юнацтва.
17.00 —
Мультфільм «Ж0 днів навко
ло світу* (Австралія). 5 і 6
< срії 17.45 - Шахова шко
до 18 15
- XXVI
з’їздові
КПРС гідну зустріч 18.30
'— Веселі
нотки. 18.45 —
Сьогодні у світі
19 00
Життя науки. 19.40 — Фільм
«Час, уперед!» 2 серія. 21.00
— «Час» 2135.— Докумен
тальний
фільм «Будинок
І'вардовського» з циклу «Лі
тературна спадщина».
По
викінченні — Сьогодні V сві
ГІ

А ЦТ

8.00 - «Час». 8 40
1’ІМ
нк гика 9 05
Мультфільм
< Бременські
музиканти».
9 25
Фільм «Час. уперед!»
2 серія. 10.45
Клуб ківогодорожей По закінченні
Новішії.
14 30
Новини.
14.50
Документальні
фільми. 15.50
Творчість
юних 16.20
Розповіді про
комуністів. 16.50
Відгук
А ЦТ
ніться,
сурмачі! 17 20
—
8.00
«Час» 8.40
Гім
.Мультфільм <80 днів навко
ластика
9.05
Мультфільм
ло світу- (Австралія). 7 і 8
«По слідах бременських му
серії 18 05
Мубудуємо
БЛМ. 18 30 ■
Вірші — Ді зикантів». 9.25 — Телефільм
тям. 18 45
Сьогодні у сві «Вальчині вітрила». 10.35 —
Концерт
Українського На
ті. 19.00
Назустріч XXVI родного хору ім. Г. Всрьов
з’їздові КПРС Програма те ки По закінченій — Повн
Повнив 14.50 —
лебачення Литовської РСР. ив. 14.30
21.00
Час». 21.35 — До «Людина на землі». 15.50 —
Д.
Шостакович
Симфонія
кументальний екран По за
А УТ
Мультфільм
кінченні - Сьогодні у свігі. № 7. 17.10 —
<80 днів
навколо
світу»
10.00
_ «Актуальна ка
(Австралія) .9 і 10 серії. 17.55
мера» 10 35 — «П'ять хви
—
Ленінський
університет
лин па роздуми» Молодіжна А
х
мільйонів 18.30 — У кож
розважальна передача 12 05
— сонце.
10
00
«Актуальна каме ному малюнку
Для дітей «Скарби Фліиу світі.
10.35 —
Художній 18.45 — Сьогодні
іаі>. Вистава.
16 00 — Но ра».
19
00
Пісня
далека й
балада».
тній.
16.10
— «Срібний фільм «Гусарська
близька.
19.50
—
Докумен

«XXVI
з’їздові
дзвіночок» 16.35 — А. Што- 12.05
КПРС — гідну зустріч». «Ро тальний телефільм « Нова зу
іареико
Симфонія № 6
стріч
з
Індією».
Про
візит
ки трудової доблесті». Тер
17 10 Шахтарські горл
товариша
Л. 1 Брежнева в
копти». 17.40 —
Докумеи
нопільська область. 16.00 —- Індію. 21.00 —
Часі». 21.35
16.10 — «Срібний
тальнмй телефільм 18.00 — Новини.
— Чемпіонат СРСР з фігур
дзвіночок».
16.40
—
Кон

«День за
.днем». (Кірово
ного катання Парне каган
град). 18.15 Телефільм. (Кі цертині! зал «Дружба». 17'15 ця Коротка програма. 22 05
ровоград).
18.30 - «Екрг.іі
— Сьогодні v світі. 22.20 —
«Моя п’ятирічка». 18 00 —
яапрошуо
(Кіровоград)
«День за днем».
(Кірово Чемпіонат СРСР з фігурного
катання.
Парне катання До
10.00
«Актуальна каме
град). 18.10
- К. т. «Біля
ра». 19.30 — -XXVI з’їздочі ялинки». Концерт
(Кірово- вільна програма.
КПРС
гідну зустріч». «Ро ірад). 18.30
Фільм-конки трудової доблесті» Тер церт. 19.00
«Актуальні
А УТ
нопільська область У пере- камера». 1930
- Художній
дачі бере участь
перший музичний фільм
16.00
Новини. 16 10
«Мата».
секретар обкому Компартії 20.50 — «На добраніч, діти!» «Срібний
дзвіночок», Iff. ЗО
України 1 М ЯркоїЧ'іі 20 45 21.00 — «Час?. 21.35
фізи
Те- — «Республіканська
— «На добраніч, діти!.? 21.00 лефільм-опепа «Лючія лі Ла- ко- м атема ти ч 11 а
ш кола -.
«Час». 21.35 — - Для вті мермур17.00
—
«Сестриця
А.чьонуїнПо закінченні —
хи час»
Музична
розва Новини
ка
і братик
Івйнушкяі».
жальна передача.
22.25 —
Лялькова вистава. 18 00 —
Тележурнал 'Старт» Но за
«Горизонти
величних звер
А ЦТ (Ш програма)
кінченні
Повний.
шень» 18.15
— «День за
днем» (Кіровоград) 18 30—
творчість».
19 00
Документальні І», т. «Народна
ГА ЦТ (III програма)
• Акту
фільми. 19.30
Міжнарод (Кіровоград) 19.00
альна
камера».
19.30
ний
турнір
з
гандболу,
«пУ
19.00
-Розповіді
про
«Любителям класичного ба
художників». 19.30 — Мілс- бок Балтики« В перерві —
20 20 —
Програма
казка» 20.45 — лету»
иародний турнір з гандболу. «Вечірня
документальних
фільмів.
Твори
К.
Караева.
21.40
—
«Кубок Балтики»
20.00 20.45
«На
добраніч,
ді
Художній
фільм
«Отчий
«Вечірня
казко 20.15
ти!»
21.00
—
«Час*.
21.35 —
дім».
Чемпіонат СРСР
басиегбо-

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

Четвер

Газета
виходить
у вівторок,
четвер
і суботу.

3116050, МСП

м. Кіровоград,
вул. Луначарськогс, 36.

На украинском языке

БК 04501

міську друкарню, чонкурс
робіт фотолюбителів, по
каз діючих моделей...
Хай іще не зовсім до
сконалі всі моделі, прила
ди, механізми. І не біда,
що іноді ракета
власної
конструкції ще не може
відірватися від землі, а ав
томобіль
найсучаснішої
марки
(теж власної) чо
мусь рухається не за зада
ним маршрутом. Головне
не в
цьому. Любов до
техніки навчить школярів
добре орудувати інстру
ментом, навчить розуміти
її мову ще
двох-трьох
хлопчаків, і появиться по
ряд з одним гуртком тех
нічної творчості ще два.

Обсяг 0.5 друк арк

Індекс 61107.

1981 року
«Незабутні».
-- Ііовшш.

По закінченні

А ЦТ (III програма)
19.00
Народний артист
СРСР О. Борисов читає спо
віданий А. II. Чехова. 19.30
— Міжнародний
турнір з
гандболу. «Кубок Балтики '.
20.45 — Концерт.
21.40 —
Художнії! фільм «Хлопець з
нашого міста».

П'ятниця
А ЦТ
3.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Зустріч юн
корів телестудії
«Орля* з
Героєм Радянського Союзу
заслуженим
льотчиком-ви
пробувачем СРСР С. Апохіішм. 9.50 — Телефільм «Під
готовка До екзаменів». 10.55.
— Концерт
народного ан
самблю пісні й танцю «Шало.'іа». 14.30 -- Новини 14.50
— «Твій труд — твоя висе-:
та». Кіиопрограма. 15.25 —
Російська мова. 15.55 — Те
лефільми для дітей. 16.55
Підмосковні
зустрічі. 17.25
— Мультфільм «80 днів нав
коло світу (Австралія) 11 се
рія. 17.45 — Вперед, хлоп.,
чаки! 18.45
- Сьогодні у
світі. 19 00
До XXVI з'їз7<У КПРС. • Розділи великої
книги»
ФІЛЬМ 6
«Вір
ність» 20.00 • ■ Фільм-коиперг - Композитор В. Гаврн
ЛІН». 21 00 — «Час» 21 35 —•
Ермітаж.
Мистецтво країн
Сходу. 22.05 —
Сьогодні у
є віті.
22.20 —
Чемпіонат
СРСР з фігурного катання.;
Чоловіки. Довільна програ
ма.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Для школярів

А. Алексій. «Дзвоніть і при — «Па добраніч, діти!» 21 00
їздіть». Вис гава.
12.00
— — «Час». 21.35 — Художній
«Від техніки безпеки до без телефільм «Де ти був. Оді*
печної техніки».
12.30 — сей?» 2 серія. По ;кінченій
Художнії! фільм «Закохані». — Новини.
16.00 — Повив».
16 10 —
«■Срібний
дзвіночок». 16 40 А ЦТ (ПІ програма)
Д. Шостакович. Концерт
для фортепіано з оркестром
8.00 — Документальні тс«
№ 1. 17.10
Документ.' ін
шім фільм. 18 00
«День за лефільї.ін. 8.45 — Музичний
телефільм.
9.15 - «Шахспз
днем- (Кіровоград). 18.10 «Плини партії
плани на школа:*. 9.45 '— Кіиозарлєовроду» Бесіда
з головними ка «Апшеронські мотиви»!
< пец-аліетьми обласного уп 9.50 — «Життя науки? 19 30
19.15
равління <-і льсь кого госпо — «Ранкова пошта».
дарств.!
(Кіровоград). Лі.ЗО — Документальні те.чефіяьі
— Д із дітей
• Сонячне КО ми. 20.00 —«Вечірня казкаЯ’.
ЛС»». 19.ПО
«Актуальна іф. 20.15 — «Здоров'я?. 21 00 —4
Серенада
мера- 19.30
- ■ Якщо спи П. Чайкояськії'ї
струнного
оркестру.
тати з кожного». Засідання для
21.40
—
Художній
фільм
громадської ради якості Ук
раїнського
телебачення і «Багато галасу даремно».
♦ Робітничої^ газети» 20.35 —
«Пісні на вірші М. Доброн
равова.». 20 45 — «На. добра
ніч, діти!» 21.00
— «Час».
21.35 -- Художнії! телефільм
«Де ти був, Одісейї» 1 се
Великий
чарівним
(іХіО
рія. 22.40 — «Вечори камер січня) — о 10.00. Свої ліодИ
ної музики». По закінченні — поквитаємось (9 11 січ
— Новини.
ня) — о 19.30.

Театр ----------- -

А ЦТ (ПІ програма)
19 00 -- «Клуб кіноподорожей»., 19.50 —
Иіио.чарії< овка
«Романс». 20.00 —
• Вечірня казка». 20 15 — Тс_
лсстадіоп».
20.45 — Доку
ментальній! телефільм. 21.00
— Концерт
Московського
камерного оркестру. 21.40 Художній
фільм «Весільні
дзвони». 1 і 2 сг>і«,?

Субота
А УТ
10 00
«Актуальна каме
ра». 10.35 — Художній геле,
фільм «-Дванадцять місяців».
1 серія. 11.40
— «Доброго
пан
здоров’я».
12.10 —
«Женька-мушкетер». Вис га
ва. 13.05 —’ Художній теле
фільм «.Аніскіи і Фантомне».
1 серія 14.10
— І Буковчан -Серце Луїджі». Виста
ва. 15.30
—
Мультфільм
«Пригоди капітана Врунге• ія»
1 частина
16.30 —
Спортивні телефільми. 17.і 5
— Ниркова програма. 18.05
— Для дітей. «Сонячне ко
ло». 18 40 — Пісні радянсь
ких композиторів
у вико
нанні
Л і Сметанникова
19 00
«Актуальна каме
ра». 19 30 «Мелодії Адрі
атики». Концерт
артистів
югославської естради. 20.45

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів 1 масово!
роботи, відділ пропаганди — 2-45-ЗС;
відповідальний секретар, відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ г.ійсьиовопатріотичного виховання та сгорту —
2-45-35; фотолабораторія — 2-56 65:
нічна редакція — 3-03.53
Зам. № 7.

Кіно?
«КОМСОМОЛЕЦЬ»
— Загін
особливого призначена (6 -г
З січня). На дикому заході
(9—11 січня) — о 9.20. Се
ред шулік (6 11 січня)
об 11.20. 13.20 15.40. 18(20,
20.50.
«МИР»
Прикордонний
пес Алий (6 січня), Велинф
нала війна (7. 8 січня). Не
вловимі месники (9, 10 січ
ня) —
о 9.20. 11 00. 12.40,
1.4.20. По сірники (6 П січ«
пя» —
о 15.30 17.15. 19 00,
20.40.
Імені ДЗЕРЖНПОВНОГО Зустріч в ущелині смерті
(6 січня),
Поїзд особливого
призначення (7 1] січня) т
о 9.20, 11.20.
13.20.
15-2/2,
17.10, 19.00. 21.00. Рання Ч/жа (6—11 січня) — о 9 10,
11 10.
13.10,
15 20.
17.20,
19.10. 21.00.
«ХРОНІКА» —
Поверне
мося восени
(6 січня),
.
гін особливого гризначення
(7- 9 січня) — о 16.00. 20:00Розплата, що
затягнулася.
2 серії (9 — 11
січня) " ”
15.00, 20 00
Якщо дорогим
тобі твій дім (6—11 січня) -«
3 9.00 до 11.00. о 18.20.
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