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Э ІДБУЛАСЯ XXXII Кіровоградська міська звігло- 
** виборна комсомольська конференція. Із звітною 
доповіддю на ній виступив перший секретар міськко
му комсомолу Володимир Кулик.

В обговоренні доповіді взяли участь секретар ко
мітету комсомолу заводу «Червона зірка» В. Шпак, 
бригадир комсомольсько-молодіжного колективу во
діїв АТП 10021 І. Дименко, перший секретар Кіров- 
ського райкому комсомолу О. Романов, швачка швей
ного виробничого об’єднання О. Іщенко та інші.

У роботі звітно-виборної конференції взяли участь 
і виступили на ній перший секретар міськкому партії 
В. О. Сокуренко і перший секретар обкому комсомолу 
О. О. Скічко.

На конференції були присутні заступник завідуючо
го відділом організаційно-партійної роботи обкому 
Компартії України Б. С. Ясиновський, інструктор об
кому партії Я. Л. Бондар, інструктор ЦК ВЛКСМ 
Л. Д. Лнуфрієв і завідуючий сектором ЦК ЛКСМУ 
В. Д. Павлишпн.

Першим секретарем Кіровоградського міськкому 
комсомолу обрано КУЛИКА Володимира Олександ
ровича, другим — ЗЯТІ ПА Сергія Михайловича, сек
ретарем — завідуючою відділом учнівської молоді— 
ГАРБУ Наталію Анатоліївну.

Науково-практична конференція
23 січня в Буднику по

літосвіти обкому Компар
тії України відбулась об
ласна науково-практична 
конференція по книзі Л. І. 
Брежнєва «Спогади».

В роботі конференції 
взяли участь члени бюро 
обкому Компартії України 
і виконкому обласної Ради 
народних депутатів, перші 
секретарі міськкомів і рай
комів партії, голови міськ

виконкомів і райвиконко
мів, голови обкомів проф
спілок, перші секретарі 
міськкомів і райкомів ком
сомолу, керівники облас
них організацій, науковці, 
журналісти.

З доповіддю «Все життя 
— служіння народу, взі
рець ленінського стилю 
партійного керівництва» 
виступив другий секретар

обкому Компартії Україн і 
Л. Ф. Кібець.

Ііа конференції виступи
ли перший секретар Світло- 
водського міськкому Ком
партії України В. М. Сі- 
дуи, голова Знам’янського 
райвиконкому Г. Т. Кос
тенко, секретар облпрофрз- 
дн В. Г. Мізерна, другий 
секретар Олександрійсько
го райкому Компартії Ук
раїни В. О. Пойчсико, сск-

ретар обкому ЛКСМ Ук
раїни В. В. Мальцев, сек
ретар 1 Іовозрхангельсько- 
го райкому Компартії Ук
раїни Р. М. Онищенко, 
перший секретар Ганзо- 
ролського райкому Ком
партії України М. Д. Зя- 
тіп.

Учасники конференції 
надіслали вітального листа 
Центральному Комітету 
КГІРС, Генеральному сек
ретарю ЦК КГІРС, Голові 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві Л. І. 
Брежнєву.

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

пзіОий
¥1 ОДНОМУ з найкращих 

виступів на XXXII Кі
ровоградській міській звіт
но ІИбОріІІЙ комсомольській 
конференції було висловле
но думку, ЩО З трибуні! кон
ференцій прийнято говорити 
про те, що найбільше хви
лює: про те, ‘якими турбо
тами живе кожна первинна 
організація, які проблеми 
розв'язуються найважче: це 
для того, аби спільно знай ги 
клк>,ч до їх розв’язання, аби 
нчораппіі недоліки сьогодні 
усунути. Серйозна критика і 
самокритика ніколи не шко
дила спільній справі, а нав
паки, тому само їй у звітній 
доповіді першого секретаря

польській роботі, зокрема в 
організації соціалістичного 
змагання. Для окремих ко
мітетів комсомолу змагання 
— це всього лише гучні зак
лики. воші не підтверджу
ють ного повсякденною ор
ганізаторською роботою, 
формально підбивають під
сумки. Це стосується перед
усім комітетів комсомолу за
водів дозуючих автоматів, 
ремонтно-механічного Укр- 
ремтрссту. Змагання стає 
папруженіишм. коли колек
тиви мають змогу- постійно 
порівнювати свої покази.пси, 
успіхи з показниками та ус
міхами суперників, коли су
перництво можна органіку-

ОБКОМУ ЛКСМУ
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

З ПОЗИЦІЇ ВИСОКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
XXXII Кіровоградська міська звітно-виборна комсомольська конференція
МІСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ орга
нізації Володимира Кулика, 
у виступах делегатів було 
відведено значне місце.

.Протягом звітного періоду 
лід керівництвом партійних 
організацій міста комітети 
комсомолу спрямовували 
с.вої зусилля на виконання 
величних планів партії. Це, 
насамперед, широке залучен
ня молоді до участі в соціа
лістичному змаганні, під
тримка і поширення нових 
патріотичних починів, роз
робка і реалізація підвище
них соціалістичних зобов’я
зань. Яскравим підтверд
женням цього було прагнен
ня молоді ознаменувати ко
жен переДз’їздівський день 
високими досягненнями. У 
Всесоюзній естафеті комсо
мольських справ < Десятій 
п’ятирічці — ударний фініш. 
XXVI з’їздові КПРС — гідну 
.■Зустріч!» узяли античну 
участь тисячі молодих робіт
ників. інженерно-технічних 
працівників, учнів і студен
тів. які на ділі довели го
товність продовжувати і при
множ' вати героїчні традиції 
радянського паїюду.

У ході ударної вахти, пои- 
свяченбї партійним з’їздам, 
3.1 комсомольсько-молодіж
них колективи міста, понад 
Півтори тисячі комсомольців 
достпоко.во рапортували про 
виконання завдань перших 
■щох місяців одинадцятої 

Г-яти річки. Комсомольсько- 
кіолодіжпа бригада степня
чок ливарного цеху заводу 
«Червона зірка», яку очолює 
Віра Драчук. виступивши з 
ігіціатпвоіо «Кожному пе- 
редз ЇЗДІВСЬКОМУ ДНЮ — пів
тори норми виробітку», гідно 
додержала свого слова. КЛІК 
закрійниць цеху № 4 взуттє
вої фабрики, де бригадиром 
Євдокія Скрипка, зобов’я
зався із зекономлених ІІІКІр- 
товарін за неповних дві мі
сяці виготовити 3800 високо- 
ЯНІСІШХ комплектів взуття 1 
діпіп. ЩО це йому під силу. 
Подібних прикладів із життя 
комсомольської організації 
міста можна наводити чи
мало. Саме тому перший.сек
ретнії міськкому В. Кулик 
міг трибуни конференції 
від Імені делегатів запевни
ли міський комітет партії в 
тому. то кіровоградська 
комсодолія й надалі вихову
ватиме молодих гвардійців, 
які споїм прикладом падиха- 
тіімуть па ударну пращо 
передовиків виробництва, 
нею молодь міста. 1 для під- 
п'..с()д кеннл свого затіеянмі- 
,,.і назнав кілька нових ініці- 
’з якими працюють сьо
годні МОЛОДІ виробничники, 
'готуючись ДО важливих ІГО- 
’ ф _ з’їздів комсомолу, 
чета ЯК уже було сказано 
„•і початку цих нотаток, иа 
п<шФ< Раннії багато гонор і- 
’ осі іфО недолі"» в иомсо- 

иатн па одному підприємстві. 
Та комітети комсомолу де
яких підприємств це мало 
хвилює. На фабриці «Індпо
шиття». приміром, працює 
335 молодих юнаків і дівчат, 
але створено тут .інше один 
КЛІК, до складу якого вхо
дить 13 чоловік. Усього 8 
процентів молодих будівель
ників міста працює в комсо
мольсько-молодіжних. То чи 
ж може йти мова про сер
йозне змагання?

І велика вина в цьому не 
тільки комітетів комсомолу 
первинних організацій, а й 
районних комітетів. Ленін
ського й Кіровського, і на
самперед міськкому. «За 
звітний період члени бюро 
міськкому комсомолу були 
вкрай рідкими гостями за
водського комітету». — цей

докір висловив секретар ко
мітету комсомолу заводу 
«Червона зірка» В. Шпак. 
«ІІе один, раз на пленумах 
міськкому говорилось про 
назрілу потребу узагальню
вати досвід країцих бригад, 
які працюють за єдиним на
рядом. організувати навчан
ня бригадирів, га далі роз
мов справа не посунулась», 
— іще раз змушена була по
вторитися швачка цеху № 5 
виробничого швейного
об'єднання О. Іщенко. «На 
початку минулого року наша 
бригада перемогла в соціа
лістичному змаганні серед 
шоферських колективів міс
та й удостоїлась права бути 
сфотографованою біля роз
горнутих знамен міської 
комсомольської організації. 
Відтоді жодною подібного 
заходу міськком не прово
див», — сказав у своєму ви
ступі бригадир КМК анто
транспортного підирясмєт- 

ва 10021 І. Дименко (Один 
захід. І це тоді. коли авто
транспортне обслуговування 
стало притчею но язи цех 
кожного мешканця нашого 
міста.) Перелік таких реп
лік можна було б продовжи
ти.
МІСЬКА комсомольська ор- 

ганізація — це понад 
44 тисячі юнаків І дівчат. 
.Переважна більшість із них 
— студенти та учнівська мо
лодь. Тому цілком виправ
дане те, що міськком комсо
молу своє найголовніше зав
дання вбачає саме у спряму
ванні зусиль комсомольсь
ких організацій шкіл, нав
чальних закладів на форму
вання марксистсько-ленін
ського світогляду, активної 
життєвої позиції молоді, 
творчого ставлення до оволо
діння знаннями. Обновний 

зміст цієї роботи — вихо
вання Піонерів 1 ІПКО ,'ІЯіЯв 
учнів професійно-технічних 
навчальних закладів, студен
тів вузів на прикладі життя 
І діяльності В. І. Леніна. Осо
блива роль тут належить 
музеям і ленінським кімна
там. Тх створено вже майже 
в усіх навчальних закладах 
Кіровограда. Справжніми 
центрами виховної роботи 
стали музеї Ілліча в маши
нобудівному технікумі, се
редній школі № 11.

З виступу на конференції 
старшої піонервожатої СІП 
№ 6 Валентин,і Яворської:

— Кожен учень нашої 
школи — і першокласник і 
завтрашній випускник — 
добре знає: ленінська кімна
та — найкрасивіший, нар. 
святіший куточок десятиріч
ки. А ще у пас уже багато 
років добре працює лектор
ська група, в яку входять і

піонери, і комсомольці. Юні 
лектори не ті льки вис гупа
ють з лекціями перед своїми 
ровесниками, ай ведуть ве
лику пошукову роботу. Вона 
полягає не тільки у вивчен
ні життя і діяльності Воло
димира Ілліча Леніна. Грун
товні реферати, цікаві лек
ції. над котрими працюють 
хлопчики і дівчатка, допома
гають їм розширяти свій 
кругозір, поглиблювати
знання остов суспільних 
наук. І не нагороди головний 
показник нашої роботи. Ра
дує; те. що наші вихованці 
можуть правильно оцінити 
події, які відбуваються у 
світі. Приміром. у жовтні 
минулого року -Центральна 
рзда Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Леніна 
провела операцію «Кебрачо» 
не збиранню підписів під 

вимогою звільнити Першого 
секретаря Парагвайської 
комуністичної партії Антоніо 
Майдани. Відразу після ого
лошення цієї операції учні 
випустили кілька плакатів, 
малюнків і буквально всі 
підписалися під зверненням.

Прикро, але ще не всі ку
точки, кімнати, музеї Ілліча 
працюють так. як цього ви
магає сьогодення. Наприк
лад, ради музеїв В. І. Лс-іі іа 
шкіл №№ 3. 22 слабо пов’я
зують свою роботу з пропа- 
іандою і вивченням доку
ментів та матеріалів XXVI 
з’їзду КГІРС. підготовкою 
іоні до нг.етушшх комсомоль
ських з’їздів.

У документах XXVI -з’їзду 
КПРС серйозна увага прчдь 
ллється поліпшенню ЯКОСТІ 
знань учнівської молоді, по
єднанню боротьби за високу 
успішність з великою вихов
ною роботою серед учні» 
вініл, середніх спеціальїпїх

навчальних закладів і сту
дентів вузів. Розв’язувати 
це важливе питання покли
кані в першу чергу коміте
ти комсомолу.

З виступу секретаря комі
тету комсомолу середньої 
школи № 16 Марини Кизило
вої;

— Головне завдання комі
тету комсомолу нашої деся
тирічки — допомагати кож
ному комсомольцеві набути 
якомога більша знань, роз
вивати здатність у юнака чн 
дівчини вчитися самостійно, 
вміти з гігантського потоку 
інформації вибирати Найсут
тєвіше. Ми постійно шукай
мо найефективніших шля
хів виховання свідомого й 
серйозного ставлення до нав
чання. І дійшли висновку: 
тематикн і комсомол ьські 
збори відіграють неабияку

культури», — скачав у до
повіді на конференції пер
ший секретар міськкому 
ЛКСМ України В. Кулик.

Останнім часом особ.шво 
популярними стали дискоте
ки. Одначе через слабкий 
контроль з боку комітетів 
комсомолу деякі з них пере
творилися в розсадники без
культур’я. Тематики гтрогпам 
деяких дискотек несуть да
леко не пізнавальний харак
тер, а. навпаки. негативно 
впливають на мораль моло
дої людніш. Приблизно таке 
становище склалося в дис
котеці при клубі залізнични
ків (секретар комітету ком
сомолу станції Кіровоград 
І. Страгієнко.і.

Часто від кіровоградських 
юнаків і дівчат моя.на почу
ти: «Чим зайнятись у вихід
ний? Куди піти, де відпочи
ти?» Ця претензія на адресу 
і міськкому та райкомів 
комсомол).’. Еони справед иг
ра. Дуже мало в Кіровограді 
місць, де молоді. могла б 
змістовно й культурно від
почити.

Але це питання не повин
не обходити Й КОМІТ-'ТИ ком
сомолу підприємств', нач
альних закладів. Саме вони 
мають рішуче боротися про
ти утриманських настроїв. 
Виступати застрільниками 
цікавого й корисного дозвіл
ля молоді.
НИМАЛО місця у звітній 

•доповіді* виступах делега
тів було відведено ввгті- 
спілковій роботі. Йшла мова 
про успіхи в цьомч’ наполмі 
комітетів комсомолу заводу 
«Чернопа зірка». головного 

''виробничого швейного об'єд-
гання. заводу тракторних 
і ідроагрегатів педагогічно; з 
інституту; вус ловлюваїлись 
критичні зауваження на ад
ресу багатьох комітетів ком-

роль у боротьбі за високі й 
міцні знания.

А ще хочу сказати ось 
про що. Як і скрізь, у нашій 
школі теж є факультативні 
заняття. Було б ще краще, 
якби їх проводили студенти- 
старшокурсники кіровоград
ських вузів, молоді інжене
ри, робітники-раціоналізато
ри. Пропоную міськкомові 
комсомолу попрацювати над 
створенням так званої «ма
лої Академії наук» па базі 
одного з інститутів, де учні 
восьмих — десятих класів 
поглиблювали б свої знання, 
слухали б лекції викладачів, 
працювали б у студентських 
лабораторіях.

□ А ЗВІТНИЙ період міс’.- 
кий комітет комсомо

лу приділяв багато уваги ор
ганізації 1 проведенню ЗМІ
СТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ. 
Ввійшло у-практику прозо- 
днти спільні заходи коміте
тів комсомолу із закладами

СОМОЛУ про приниження ПОЛІ 
НОМСОМО’ЇЬСЬКИХ зборів у 
И нтті юіуїків і дівчат (одна з 
кількох вражаючих ілюстра
цій — майже в кожній п'я
тій комсомольській органі
зації порушуються СТРОКИ 
проведення зборів)’, уовопи- 
іось про поліпшення роботи 
з нсслілковою молоддю, про 
недостатню діловитість іиїм-
сомольських 
необхідність 
практикою

ватажків про 
покінчити з 

надмірного за-
хопл.-щня паперотворчістю —г 
слід більше уваги приді іятц 
справжній роботі з ціодіми. 
я не з паперами Бо саме 
тіутпіспілкова робота повин
на найвищою мірою сприя
ти політичному вихованню
молодого сучасника 5« .іішіи- 
КП і: НОГО радянської О су-’

Т.'КУДРЯ, 
В. БОНДАР, 

В. ГРИБ (фото|.
м. Кіровоград.
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Ні, не про неї Павло 
Усенко написав незабутні 
рядки:

Дівчі.но-секретарю, 
як тебе .-потіли ми... 
Десь ти за заметами, 
За снігами бі.тимиї 
А могла б і вона, Люд

мила Багно, секретар комі
тету комсомолу колгоспу 
імені Компанійця, після 
закінчення середньої шко
ли відлетіти в інші краї. 
Одначе лишилася в селі, 
розуміючи, що й тут для 
молоді захоплень,..роботи, 
романтики багато.

їй ніяка робота
страшна. Та коли обрали и 
секретарем — вона зсім 
серцем поринула в комсо
мольську роботу. Цс — 
щоб життя в їхній органі
зації не згасало ні на мить. 
це — щоб усім 60 комсо
мольцям, кожному зокре
ма, жити і працювати було 
ціказо, щоб хлопці і дівча
та в полі, на фермах ішли 
до нозих вершин, 
вчали і загальні, 
альні науки .

Люда зі своїми 
ми-комітетчиками 
сівбі, на жнивах, 
ранні пізніх 
фермах, у 
бригадах. Особистим прик
ладом і закличним словом 
вела їх на ударну працю.

У неї є лише один девіз, 
одне бажання"— щоб усю
ди* і в усьому горів, не 
згасав комсомольський 
вогник.

щоб з и- 
і спеці-

друзя- 
була на 
на зби- 

культур, на 
тракторних

Тепер же їх шістдесят! І 
якщо в нашій Осигній усьо
го трохи більше п'ятисот 
жителів, то 60 молодих— 
— зе.іика сила. Взяти для 
прикладу ферму. Чимало 
іам комсомольців. Є се
ред них такі, що на рівних 
змагаються з ветеранами. 
Євгенія Олійник, моя не
вістка Галина Блохіна, 
хлопці-доярі Микола Гіо- 
котилов і Леонід Нова1:. 
Хочеться, щоб вони не зу
пинялися на досягнутому.

З теплим словом про 
справи молоді виступиз 
голова колгоспу Л. І. Кот
ляр, вручаючи передови
кам грамоти, грошові пре
мії.

Молодь в рентній уміє 
трудитись. Уміє і відпочи
вати. Є тут свій 
співочий 
гуртки.
армійці
носельцям 
танці.

І задивилась Люда в ус
міхнені обличчя односель
ців, зворушених тим свя
том трудової слави, чита
ючи в кожному 
слова особливої 
за свій рідний
слова палкої вдячності їм, 
молодим, і їй — затажкозі 
сільської комсомоли.

трудівники нашого колгос
пу вибороли перше місце 
в районі. Щоб виконати 
план, добре потрудилисо 
механізатори, водії, тва
ринники... Соціалістичне 
змагання очолювали кому
ністи. Разом з комуніста
ми, ветеранами праці була 
молодь. Дуже багато зро
била комсомольська орга
нізація на зирощувзнні 
кукурудзи, головного кор
му для худоби. Ланка ме
ханізаторів, яку очолює 
Леонід Морозевич, виро
щувала качанисту, заклада
ла силос. На славу попра

цювали члени ланки Ана
толій Багно, Леонід Пор- 
тянко, молодий комуніст 
Леонід Скорцескул. Тепле 
слово хочеться сказати 
про молодих механізато
рів Володим.ира Соболева, 
Василя Баптельєва, моло
дого комуніста Леоніда Ві- 
ватенкз, шоферів 
мира Драпка, 
Клисуна...

Згодує свою 
комсо/лольську
одні з передових доярок- 
трйтисячниць району, нині 
пенсіонерка Марія Бяохі- 
на.

— Я рада, що на змін/ 
нам, зетеранам, іде /ло- 
лодь. Не так давно молодь 
покидала село. А тепер 
дедалі більше хлопців і 
дівчат лишається в ньому. 
Були роки, коли комсо
мольська • організація не 
налічувала й ЗО членів.

меннии рік — рік 60-річчя 
утворення СРСР. Ця Д3,а 
змушує нас не »тм
про те, яким було 
село, вотчина г.~ 
Ларіних, 
вбогим,
лодним,
А тепер у ньому — вось-

не ваше добре слозо. Про 
тих, хто виборюзаз пере
могу.

І голова колгоспу Лео
нід Іванович Котляр схва
лив задум секретаря ком
сомольського комітету...

Ввечері до Будинку 
культури поспішали сзят-

... Січень приніс радісну 
[іоаину: районний комітет 
партії, виконком район
ної Ради народних депута
тів, президія 
працівників 
господарства, 
підсумки змагання в 1981 
році за успішне виробниц
тво молока, колгоспові 
імені Компанійця присуди-, 
ли перше місце.

І Люда, дізнавшись про 
це, одразу ж звернулася 
до секретаря партійної 
організації колгоспу Ми
коли Яковича Воропая:

— Ще будуть збори, 
. підбизатимемо підсумки, 
але про нинішню перемо
гу, про справи у тварин
ництві, про кращих наших 
людей ми хочемо погово
рити тепер.

— Як же, Людо, ви ду
маєте це зробити?

— Підготуємо вечір. По
стараємося, щоб він запа
м’ятався, щоб покликав на 
нові ззерщення. А назве
мо його так: «Разом з ко
муністами».

Є щось хороше в орга
нізації, та Людмила ніби 
нев'доволена досягнутим. 
Так і каже: то минуле, то 
пройдений етап, нам тре
ба йти далі. І завжди хоче 
найтепліше слово сказати 
про тих, хто йде попереду, 
хто у всьому рівняється 

—накомуністів.
— Людо, потрібна й на

ша допомога? .
— Обов’язково. Потріб- ка про неї прийшла у знз-

профспілки 
СІЛоСЬКОГО 

підбивши

забувати
> наше 

поміщиків 
до резолюції: 

безправним, го
не письмен ним...

Разом
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

комуністамий

ково одягнена молодь, літ
ні люди. Оркестр закликів 
на «вогник» усіх бажаю
чих. На сцені за ошатним 
столом — передові дояр
ки, кормодобувники, ме
ханізатори, керівники гос
подарства. А вінчало сце
ну червоне полотнище з 
написом: «Разом з кому
ністами»,

Лунає дзвінкий голос 
ватажка колгоспної комсо
молі!:

— Товариші, ■ друзі, всі 
запрошені! Зсі ви чули 
про нашу перемогу. Звісг-

Будинок 
бібліотека,
- акушер- 

дитячі яс-

миріч.ча школа, 
культури, 
фельдшерсько 
ський пункт, 
ла, три магазини. Щороку 
зростає добробут колгосп
ників. Це дала нам Радян
ська влада. Зростаємо ми 
у братерському союзі ра
дянських республік. Мо
лодь пам’ятає про це. І 
разом з комуністами вер
шить важливі діла.

— Рік минулий був не
легким,- — звертається до 
притихлого залу секретар 
парторганіззції, — та все 
ж по виробництву молока

Воподи- 
Анатолія

нелегку 
молодість

ор.остр,
і драматичний 

На вечорі культ- 
подарували од- 

пісні, зірші,

погляді 
гордості 
колгосп,

м. СТОЯН.
с. Оситна,
Новомиргород ський 

район.

Для дальшого поліпшен
ня виховання трудящих, 
особливо молоді, на рево
люційних, бойових і трудо
вих традиціях Комуністич
ної партії, радянського на
роду і Збройних Сил 
СРСР, удосконалення вій
ськово-патріотичної робо
ти сеоед населення 
ВЦРПС, ' ЦК ВЛКСМ і ЦК 
ДТСААФ з 23 січня по 23 
лютого проводять тради
ційний місячник оборон
но-масової роботи, при
свячений 64-й річниці Ра
дянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. Пуб
лікуємо повідомлення, які 
надходять до редакції.

Кіровоград. Урочисте 
відкриття місячника відбу
лося 22 січня в обласному 
центрі. В Палаці культури 
імені Жовтня зібралися 
колишні фоонтовики, ком
сомольські й дтсаафівсьхі 
активісти, воїни гарнізону, 
призовники. Про завдання 
профспілкових, дтсаафів- 
ських та комсомольських 
організацій Кіровограда 
на період місячника гово
рив, відкриваючи вечір, 
голова міськкому
ДТСААФ В. І. Горохов. З 
напутнім словом до моло
дих звернулися Герої Ра
дянського Союзу, повні 
кавалери орденів Слави, 
офіцери гарнізону.

Вечір закінчився вели
ким святковим, «вогни
ком»,

Олександрія. В місті по
чалися масові спортивні 
змагання з військово- 
прикладних видів спорт/. 
Разом з провідними спорт- 
сменами на старт вийшли 
юнаки, які нині складають 
залік з військово-технічної 
підготовки. Триває огляд 

роботи комсомольських і 
дтсазфівських організацій 
по військово-патріотично
му вихованню молоді.

А дтсаафівські активісти 
району проводять змаган
ня на призи пам'яті Героя 
Радянського Союз/ О. Ю. 
Жежгрі. Тут, в Олександ- 
рівці (до 1957 року — 
Ратьківка, Богоявленське, 
Ворошиловка), так наззали 
односельці своє село на 
честь свого прославлено
го земляка, відбулися уро
ки мужності.

Новоархангельськ. Учас
ники Всесоюзної пошуко
вої експедиції «Літопис 
Великої Вітчизняної війни» 
із сіл Нерубайки і Торго
виці, збираючи фронтові 
листи, не забули і про 
своїх старших товаришів, 
яких вони нещодавно про
воджали на військову 
службу. Школярі цікави
лись, про що пишуть своїм 
рідним молоді воїни, їхні 
командири. Листи з війсь
кових підрозділів обгово
рюються на уроках муж
ності.

Ульяновка. В день від
криття місячника дтсаафів- 
ці села Лозуватого побу
вали в музеї Героя Радян
ського Союзу А. С. Мані- 
ти, котрий повторив под
виг Олександра Матросова 
в Берліні. Піонери і комсо
мольці місцевої школи зу
стрілися із сином героя 
Олександром Манітою, 
що був військовим моря
ком і теж чесно виконав 
свій обов'язок перед Віт
чизною.

У Кам’яній Криниці, 
Вільховому, Синьках,
Грушці, Великих Троянах 
почалися турніри із зимо
вого багатоборства ГПО.

Будові - 
комсомольську 
турботу

Договір про співдруж
ність уклали комсомоль
ські організації трудо
вих колективів — учас
ників спорудження п’ятії 
найбільших магістраль
них газопроводів Захід
ний Сибір — Центр, а та? 

кко,к експортного газопро
воду Уренгой — Ужго
род. Рішення про цс 
нрпііпя.ііі учасники все
союзної пара їй бригади
рі в ком сом о. іьсько- м о.то- 
діжних колективів, МОЛО
ДИХ передовиків вироб
ництва, комсомольського 
активу будівельних орга
нізацій. проектних інсти
тутів і підприємств — 
постачальників цієї най
важливішої будови п'я
тирічки. Вона відбулася 
19 січня в ЦК ВЛКСМ.

Учасники наради прий
няли звернення, в якому 
закликали своїх ровесни
ків активно, з ентузіаз
мом включитись у трудо
ве суперництво, внести 
гідний вклад в успішне 
розв'язання поставлених 
партією завдань.

|Коа. ТАРС}.

«КИЇ

Присвятити своє життя ро
боті з книгою вирішила двад
цять років тому Валентина Тро- 
химівна Кучинська. Своє покли
кання вона знайшла у бібліо
течній справі.

Минав час. З роками прихо
див досвід. І тепер завідуюча 
Рівнянською бібліотекою — 
філіалом Новоукраїнської ра
йонної бібліотеки для дорослих 
В. Т. Кучинська по праву вва
жається одним з найкращч.^л 
працівників району. Наставник 
молоді, агітатор вона багато ча
су приділяє громадській роботі.

На знімку. В. Т. КУЧИНСЬКА 
проводить у бібліотеці огляд 
літератури на тему: «Одинадця
та п’ятирічка — нові звершення 
і перспективи».

Фото Григорія ВРАДІЯ.

СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАМОВЛЯЛИ?
РОЗМОВЛЯЙТЕ»

Якщо ви зустрінете цю 
біляву тендітну дівчину, не 
питайте, чого не стала во
на знаменитою співачкою, 
чого не пішла в складі ге
ологорозвідувальної ек
спедиції шукати нафту чи 
газ, чого не бавиться з ди
тячому садку з малюками 
чи не пояснює премудро- 
щів математики в школі. 
Ольга — телефоністка.

— Думаю, мечі потала
нило, що знайшла свою 
стежку в житті. Про май
бутню професію знала ли
ше з розповідей. Після де
сятирічки прийшла на Кі
ровоградську телеграфно- 
телефонну станцію учени
цею. Спробувала. І, знає
те, дуже сподобалося.

Спершу їй було якось 
незвично: молодші подру
ги зі школи повертаються, 
а зона, це ж треба, з ро
боти! Трохи гуде з голові. 
Раз по раз здається, що 
розмовляєш з абонентами. 
Зате настрій бадьорий. 
Хочеться поділитися своєю 
радістю з іншими. Та чи 
зрозуміють? Скажуть, ні
чого особливого. Подума
єш, робота! Для неї ж це 
було свято. Воно триває й 
Досі. 

Будь-яка справа (чи то і 
вона надто складна, чи ду
же проста) любить серйоз- < 
них виконавців. Ольга Азі- 
жа працює спокійно, зосе
реджено. їй присвоїли 
перший клас. Комсомолка 
Авіжа з нормою виробіт
ку щодня справлястьст на 
135—140 процентів при
високій якості роботи. І І І о 
входить у поняття якості 
роботи телефоністки? Це 
і швидкість, і точність, і 
чемне поводження із за
мовниками, і... І ще багато 
дечого. Про вправність 
Ольги може Свідчити хоча 
б той факт, що замість 22 
планових замовлень за го
дину вона (телефоністка з 
особистим номером 69) 
виконує 35. «Алло! Київ за
мовляли? Розмовляйте» — 
чується ввічливе в теле
фонній трубці. Нині теле
фоністка працює «на Чиг- 
ВІ». Це вияв особливої до
віри і наче оцінка кваліфі
кації.

1977 року Авіжі присво
їли звання ударника кому
ністичної праці. Кілька ра
зів підряд її відзначали 
нагрудним знаком «Пере- 

і можець соціалістичного 
змагання». За дострокове

виконання завдань деся
тої п ятирічки Ольга удо
стоїлась медалі «За трудо
ву доблесть».

— Медаль вручав мечі а 
театрі імені М. Л. Крояил- 
кицького секретар обкочу , 
Компартії України А. І.' 
Погребняк. Той день не
довго залишиться в моїй 
пам яті. Приємно, що пра
цю звичайної телефонісп’.и 
помітили і так високо оці
нили. Думаю, що це здо
буток усього колективу, З 
якому я працюю- моєї на
ставниці а. ф. Борг' 
бригадира Г. П. Василен
ко, групкомсорга Н. П. Ча- 
сиковськоі, подруг ПО ро- 

зобов я- 
ще краще. 

робрТОіО 
Я ДОСТОЙІ9

Борг '

боті. Нагорода 
зує працювати 
повсякденною 
ДОВОДИТИ, що 
її.

Ольга — не тільки хо
роший працівник, а й ак
тивний громадський ді-’4- 
Вона і профгрупорг, і А*’ 
нутат районної Ради на
родних депутатів, і члоч| 
обкому профспілки ПрЗ- 
Цінників зв’язку. Її обра-1'1 
делегатом на облз2'і.; 
комсомольську конферен
цію.

А. ВАСИЛЬКІВ. ’’
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КОРі-СПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Тетяна Михайлівна

З сшор.

Жія дааі
ТАК УБИВАЮТЬ

В

Ліма.

вдалося лише 
що дівчинка

в ЯКИХ
«туриста-

А. БОРОВИК, 
нор. АПН.

преси, крнпа

зв’язки з 
оргапізаці- 

дітьми пов-

метався по

їм було дванадцять ро
ків. Вона любила гратися 
ляльками, кататися иа ро
ликах з дівчатками із су
сідніх будинків і купувагл 
шоколадне ескімо в кафе 
сБім-Бім», яке можна по
бачити прямо з вікна клд-

Уроки закінчувались о 
другій годині тридцять 
хвилин, а о третій дівчин
ка вже була вдома. Поці
лувавши в щоку матір со
лодкими від морозива гу
бами, вона кидала порт
фель і бігла на другий по
верх у кабінет батька. 
Дочка розповідала йому 
про те, що в школі тепер 
нова математичка, а ГІед- 
ріто зламав гарну ручку.

Того дня вона не при
йшла додому иі о третій, ні 
о п’ятій, ні ввечері. Весь 
наступний тиждень її шу
кала поліція. Але безре
зультатно. Пізніше стало

ДИТИНИ 
адвокатську 
поїхав до 

звернувся 
в иыо-йорк- 
Иого друзі-

відомо, що дівчинку бачи
ли в одному з барів порто
вого містечка Калао ра
зом з якимось гріиго. На 
цьому слід її у Перу обри
вався.

Батько зниклої 
кинув свою 
практику і 
США. Там він 
по допомогу 
ську поліцію, 
однокашники по Колумбій
ському університету допо
могли організувати розшу
ки в інших штатах Амери
ки. Майже півроку він без
результатно 
країні.

Батькові 
довідатися, 
років тринадцяти, схожа 
иа його дочку, померла 
кілька місяців тому в од
ному в пшо-лоркськнх гос
піталів від підвищеної до
зи героїну. Поліція встано
вила, що вона потрапила в 
Нью-Йорк на кораблі, який 
прибув з Ліми, і була пе
репродана двом братам-су- 
тенерам. Дівчинка зароб
ляла по 10—15 доларів за 
день, стоячи на розі 38-ї 
стрїт і Бродвею. Майже всі 
гроші вона віддавала ха
зяям. За нівроку їй було 
зроблено два аборти зуб
ним лікарем, найнятим су
тенерами.

Коли ця історія вперше 
появилася иа сторінках пе
руанської —......... “
здригнулась. Цей випадок 
пролив світло на діяль
ність міжнародної злочин
ної організації, яка має 
відділення практично у 
всіх країнах Латинської 
Америки. Вона займається 
викраданням і купівлею 
дітей, котрих потім прода
ють сутенерам портових 
міст США та інших- країн 
Заходу.

Поліції Ліми вдалося на-

пасти на слід якогось Вік
тора, прізвище якого вста
новити поки що не вдало
ся. Відомо, що йому років 
46—50. Він працює " так
систом, але насправді є 
шефом «перуанського від
ділення» підпільної органі
зації, Віктор вступає в 
контакт із капітанами ко
раблів, що заходять у поре 
їха.тао, домовляється про 
ціни і кінцеві пункти до
ставки.

Підлеглі Віктора — лю
ди, які займаються «набо
ром» майбутніх малолітніх 
повій. Механізм працює 
чітко й злагоджено. Суте
нер спочатку пригощає-ди
тину морозивом, потім ка
же, що знає кафе, де посі
дають особливо смачні со
лодощі. Такими «кафе», як 
виявила поліція, є бари 
«Вікторія» на авсніді Ікі- 
тос, «Балконсіло» на авені- 
ді Канада, бар на авеніді

Рспубліка де Панама, 
цих закладах дітей спою
ють, а далі переправляють 
на борт корабля.

Потім дівчаток чекає ку
ток на розі якоїсь стріт і 
авеню, лікар, у якого 
бридка приватна практика, 
перший «політ» у етапі 
наркотичного дурману і, 
нарешті, пошарпана палата 
дешевого госпіталю. Це — 
понівечене дитинство, за
гублене життя.

Тут згадують скандал в 
Італії, пов'язаний з іменем 
американської громадянки 
Анеліндн Фассолі. Вона 
вивозила иа іноземних суд
нах із Гватемали, Нікара
гуа, Сальвадору, Еквадо
ру і Колумбії десятки ді
тей, постачаючи «живий 
товар» багатим італійсь
ким сім’ям. Злочппппцю 
затримали портові прикор
донники при спробі про
вести п’ятеро гватемальсь
ких дітлахів з підроблени
ми документами, 
вони значились 
ми».

Фассолі, чиї 
міжнародною 
єю торговців 
вістю підтвердились, була 
засуджена римськими су
довими органами до 20 ро
ків тюремного ув’язнений. 
Але італійські журналісти 
з гіркотою пишуть, що зло
чинниця навряд чи відбуде 
повний строк покарання.

Схоже, що вени мають 
рацію. Торговка дітьми не
довго пробуде за гратами. 
Підпільний синдикат ви
зволить із в’язниці свого 
агента, і Апслінда Фассо
лі знову займеться зло
чинним бізнесом, який уби
ває дитинство і дитячі ду
ші.

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ЖІНКА
Зал завмер в чеканні, 

Жінка, котра сиділа на сцч- 
ні, нахиливши голозу І 
прикривши очі, добувала 
подумки корінь 23-го сту
пеня із числа, що склада
ється з 201 цифри. Чотири 
хвилини знадобилось тіль
ки на те, щоб написати це 
число.

37-річна Шакунтала Деві 
із Бангалора, Індія, вже 
кілька разів змагалася з 
великими комп’ютерами в 
Англії, Австралії. Півден
ній Африці і незмінно пе
ремагала. В Австралії, на
приклад, вона почала вида
вати відповіді раніше, ніж 
професор математики за
кінчив вводити завдання в 
комп’ютер.

І ось дослідницька група 
Далласького університету 
вирішила перевірити Ш.т 
кунталу, запропонувавши 
розв’язати їй задачу й чис
лом, що складається з 201 
цифри, в змаганні з ко л- 
п’ютером. Знайти придатну 
ЕОМ було справою не
простою, оскільки багато 
з них не могли оперувати 
з таким величезним чис
лом. Але кінець кінцем 
група техніків, котра об
слуговує один із наиоіл^ш 
сучасних і складних ком- 
п’ютеров в США — 
ЮНІВАК 1108, представила 
його для експерименту, з 
нього було введено більш 
як 20 тисяч команд і 
формацій, перш ніж 
зміг почати рахувати.

Великий комп’ютер 
дав розв’язання через 
ну хвилину. А Шакунтала 
Деві витратила на розв я- 
зання складної задачі рів
но 50 секунд. Відповідь бу
ла з дев’яти цифо

Шакунтала вже в ш.єть 
рокіз легко видобувала ку
бічні корені з три-і чотири
значних чисел. У вісім ро
ків вона виступила в Бале- 
галорському університеті. 
В 14 років виступила у 
Лондоні. Відтоді вона об’їз
дила більше як 100 країн.

На запитання, яким чи-: 
ном вона може так швидка; 
розв'язувати найскладніші 
задачі, Шакунтала відпові
дає відверто: «Я не можу 
пояснити. Я справді не 
знаю сама, як це відбува
ється. Найголовніше - 
абсолютна концентрація. 
Потім усе відбувається ав
томатично. Як тільки я 
чую задачу, відповідь спа
лахує в умі».

Як зідзначає «Ейша ме- 
гезин» (видається в Гонкон
зі), який вмістив на своїх 
сторінках . розпозіді про 
Шакунталу, у лікарів не
має пояснення цьому ма
тематичному феномену. За 
останні 150 років було ві
домо всього три чи чотири 
чоловіки з такими здіб
ностями. За даними відомої 
«Книги рекордів Гіннесса», 
лише одна людина більш- 
менш близько наближаєть
ся за своїми здібностями 
до Шакунтали. Це датчанин 
Вім Клейн. \1973 року зін 
в умі видобув корінь 23-го 
ступеня із числа, котре 
складалося із 200 цифр.; 
Правда, на розв’язання у 
нього пішло 10 з полови
ною хвилин.

О. СКОРОДУМОВ, 
зпаскор АПН. 

Сінгапур.

ТРИНАДЦЯТЬ
його звати Тига Беліс. 

Ім’я це досить незвичайне, 
оскільки малайською мо
вою означає цифру 13.

У своєму житті пач 13 
не раз потрапляв у серйоз
ні біди, В 13 років під час 
перебування у товариша □ 
селі вночі загорівся буди
нок, в лному вони спали, 
і лише випадково їм вдало
ся врятуватись.

Були й інші неприємнос
ті в його житті, але все 
добре відбувалося виключ
но по 13-х датах. «Тринад
цяті дати завжди були мо
їми щасливими днями»,— 
говорить пан 13. Він вва
жає своє ім'я своєрідним; 
амулетом, котрий допоміг 
йому вижити.

Нині пан 13 живе в міс
ті Кота Кінабалу в Сабау 
(Малайзія). Він тоерднть, 
що не вірить у забобони. 
Але його слабість до чис
ла 13 очевидна. З великими 
труднощами з допомогою 
товаришів йому недазно 
вдалося одержати номер 
13 для своєї автомашини, 
котра до речі, була куп,іє
на 13 лютого.

23 січня 1982 року перед
часно, після тяжкої хвороби 
померла перший секретар 
Ленінського райкому ЛКСМ 
України м. Кіровограда, 
член КПРС 1ЩЕНКО Тетя
на Михайлівна.

Народилася Т. М. Іщеііко 
З лютого 1951 року в місті 
Кіровограді в сім’ї робітни
ка. Б 1968 році із золотою 
медаллю закінчила 10 класів 
середньої школи № 27 і пра
цювала в цій школі сгар- 

щоісгтііонервожатою. Пізніша 
понад 3 роки — звільненим 
секретарем комітету комсо
молу Кіровоградського тех-

чхудржньо-іфкумЕНтальна повість

^родиціїМ

Коні були особливим за
хопленням хлопця. Та і як 
же їх не-любі’.тні Ще змалеч
ку часто бігай до колгоспної 
кошоїпні. і кожного разу 
прихопить із собою то гру
дочку цукру, то підсмажений 
сухар, а то качан чи два ку
курудзи. В конюшні майже 
пусто, бо всі копі в роботі. 
Але дві-трп тварини, вважай, 
завжди на місці. Один кінь 
ВОЗИТЬ СЮДИ корм, іншії і 
хворіє. . Льоня дає хворому 
сухар, потім кукурудзяний 
качан і примовляє:

— Ну їж же, дурненький, 
ти чуєш? Попробуй. ЯКИЙ 
сухар смачний. Ліда його в 
духовці підсмажила.

Кінь довго нюхає хлопце
ву руку, несміливо бере зу
бами хлібну скоринку і, 
схрумавши, знову тягнеться 
до хлопця. Його втомлені очі 
- - сині, як нічне травнево 
небо. — здається, спалаху
ють якимись теплими вогни
ками. Кінь тихо пирхкає. ні
би зітхає, і мокрими, трохи 
мохнатими губами торкаєть
ся Льончнної руки.

Від того дотику тому СТАЄ 
трішки лоскотно, та вій не 
відсмикує руки, щоб не на
лякати тварини. Натомість 
подає їй соковитий качан 
молодої кукурудзи.

А за кілька днів Льочька 
бачить коня в степу. куди 
він притяг бочку з питною 
водою для жниварів.

— Егей, коничку! 
чить він весело, 
здоров!

І кінь, мовои 
ного слова, радо 
зує ногами, 
Льопьку оком 
хлеще себе хвостом 
ках. відганяючи 
мух.

Коней у колгоспі було ба- 
іато. Були серед них сумир
ні. були й норовисті, але 
Іван Олексійович не боявся 
за хлопця, 
справжньому 
коли пе скривдить тварини. 
А коняка — істота розумна. 
З ганим їздовим вона не 
страшна.

Десь у шостому класі 
Льонька захопився музикою. 
Співати він завжди любив, 
як і всі в сім’ї Конових. А це 
захотілося ще й навчитися 
грати на баяні.

— Тату, якби мені батя, 
то я б нічого в СВІТІ бІ.ТЬІИС 
ті не хотів...

— Але ж ти не вмієш гра
ти на ньому.

-- Та в Олександрії ж від- 
крилася дитяча музична 
школа. Я їздив би туди па 
навчання.

Іван Олексійович замис
лився.— Тоді хіба продамо коро
ву та купимо Інструмент...

- ігри- 
Бувай

розуміючи 
прптанцьо- 
кослуь на 

і щосили 
по бз- 

ОСТОГИДЛІІХ

Зяав-бо: по 
любить і ні-

(Продовження. Поч. У N>N1 2,
3. 5, G, 7, 10 за 5. 7, 12, 14, 
15 та 23 січня ц. р.).

нікуму радянської торгівлі, пість. Вона завжди зпаходи- 
В 1974 році без відриву від 
виробництва закінчила педа
гогічний інститут ім. О. С. 
Пушкіна. В цьому ж році її 
як здібного організатора бу
ло направлено на навчання 
до Вищої партійної школи 
ірн ЦК Компартії України, 
а закінчивши партійну шко
лу весь час працювала па 
відповідальній комсомольсь
кій роботі, спочатку другим, 
а з жовтня 1977 року — 
першим секретарем Ленінсь
кого райкому ЛКСМ Украї
ни м. Кіровограда,

Па цій ділянці роботи все
бічно розкрилися здібності 
Тетяни Михайлівни як пе- 

в гом його комсомольського
працівника, високі якості 
комуніста, беззавітно відда
ного справі партії, принци
повість, працелюбність, 
культура, чуйність 
до людей, особиста

і увага 
скром-

Мовлячи . . розпо
відає Тетяна Овсіївна Поно
ва. — чоловік сподівався, 
що Льоня не погодиться, бо 
він дуже любив молоко. Але 
син аж підскочив від радос
ті. Попросив ТІЛЬКИ, щоб я 
частіше парила вареники.

Отак у домі Попових по
явився баян. Льоня стаз їз
дити на навчання в музичну 
школу, та як тільки вивчив
ся грати по нотах, заняття 
там залишив. Поїздки в 
Олександрію забирали бага
то часу, позначалися на нав
чанні в загальноосвітній 
школі.

Але музичних оправ він из 
зоставив, бо завжди доводив 
почату справу до кінця. Піс
ля уроків частенько брав 
ноти, сідав до столу з бая
ном. Один за одчпм народ- 
.••кувалися звуки, спліталися 
в мелодію. А ввечері в домі 
нерідко відбувалися імпро
візовані концерти. Співали 
мати, дочка, співав Іван 
Олексійович, а Льоня з гор
дістю акомпанував.

Музика старого, в шкільні 
ще роїш 
нерідко 
квартирі 
ряному містечку.

купленою баяни 
звучить і пині у 

космонавта в Зо- 
,.......... Надто зі:
годі, коли приїздить у гості 
мати і вся сім'я збирається 
ввечері у вітальні. М’яко 
падає світло зі стелі, рясні 
зорі високого неба столиці 
космонавтів віддзеркалюють
ся в синюватих шибках, а в 
кімнаті тихо пливуть пісні 
про чорнії брови, карії очі. 
про кбля, у якого біла гри- 
вопька, та про Ятраиь. що 
круто в'ється...

1959 року Леонід Полов 
закінчив Попон шш пінську
семирічку. У восьмий клас 
він пішов до Олександрійсь
кої середньої школи № 6. 
Разом з Леонідом у міській 
школі продовжували навчан
ня давні й вірні його друзі 
— однокласники 
Петро ІОниченки,

Микола і 
_________ Анато.гій 

Попов, Іван Перепелиця. Що
ранку хлопці збиралися на 
околиці села, на автобусній 
зупинці, щоб разом іти до 
школи. Разом трималися п 
тдм. хоча згодом ця єдність 
не те щоб розпалася, .— 
просто учні, зібрані у вось
мому класі з різних шкіл, 
швидко здружитися. і ново- 
пп.типівці органічно влито 
в повий шкільний колектив.

Леонід Попов був у цьому 
колективі одним із лідерів. 
На перервах па просторому 
шкільному подвір'ї ХЛО.1ЦІ 
часто грали у футбол, у го
родки. Леонід особливо лю
бив ці ігри, як І взагалі за
няття фізкультурою та спор
том. Він розумів, що авіація 
— не для слабких тілом і 
душею. А про те. що Льоня 
хоче бути льотчиком, у кла
сі .-.пали всі. Говорив він иа 
цю тему охоче, нерідко пе
ресипав спсю мбву авіацій
ними термінами, почерпну
тими з книг, іменами відо- 

лась иа передньому краї 
боротьби за втілення в жит
тя планів комуністичного 
творення, подавала особис
тий приклад комсомольцям 
і молоді у вирішенні прак
тичних завдань, поставлених 
перед районною комсомоль
ською організацією.

Високі якості організа го
ра, доброго порадника і то
вариша здобули Тетяні Ми
хайлівні повагу і авторитет. 
Вона неодноразово обирала
ся членом Ленінського рай
кому партії, членом Кірово
градського міськкому і об
кому комсомолу, депутатом 
районної Ради народних де
путатів, була делегатом 
XXIН з ’їзду ЛКСМ Украї
ни.

Світла пам’ять про Тетяну 
Михайлівну Ііцспко назав
жди залишиться в иашіїх 
серцях.
ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ.

хЬ

до- 
ра- 
ось 

• класний керів- 
і Олександрівна 
, принесла кла- 
: завтра стао'ио- 
пиїжджають

мрх вітчизняних авіаторів. 
Дитяча мрія про небо у 
хлопця ще більше зміцніла. 
Він стаз наполегливіше ви
вчати математику. фізику, 
алгебру. Дуже полюбив 
мію.

Восени школярі часто 
помагалі'і колгоспникам 
йону збирати врожай. 1 
одного разу 
ник Марія 
Фарафонова, 
сові новину: 
власники виїжджають па 
польові роботи. Збір о вось
мій ранку, на шкільному 
подвір’ї. Із собою треб.ч 
взяти теплі речі, бо працю
вати п колгоспі доведеться з 
місяць.

Повідомлення, звісно, ви- 
кликало у всіх велике задо
волення. Стояло бабине літо, 
і в ці ще теплі, сонячні ДНІ 
попрацювати в селі, на полі, 
допомогти дорослим — одна, 
насолода.

Вранці на шкільному по
двір’ї одними з перших 
з’явилися хлопці з Новони- 
лнпівки на чолі з Леонідом 
Поповим. В одній руці він 
тримав стару куфайчипу, а в 
другій — кілька книжок.

— Тю! — вигукнув хтось 
із хлопців. — Не набридли 
ІЦС тобі ті книжки в школі? 
Краще б тн м’яча прихопи».

— і з кілограм са іа, лі: 
оце ти, — засміявся Леонід. 
— Але я знав, що про сало 
ти не забудеш, а от про 
книжки... Тему й узяв їх Із 
собою.

Однокласники дружно за
сміялися. А тут уже виїжд
жали на подвір'я колгоспні 
вантажні автомашини, почи
налася посадка. Хлопці в 
одну .мить злетіли в кузови; 
сіпши на тверді дерев’яні 
лави, стали під’юджувати 
один одного. Тим часом По
пов став біля заднього бор
ту, допомагаючи дівчатам 
підійматися па машину.

— Ах ви лобуряйн! — на
кинулись ті па однокласни
ків. — Повсідалпся як комо
ді. а руки дівчатам ніхто по 
подасть. Якби пе Льонька, 
то хоч драбину шукай...

Зі сміхом і жартами, з 
(ііснямп вирушили учні зі 
шкільного двору. Машини 
швидкі) вийшли за межі 
міста, прудко помчали Кре
менчуцькою дорогою. Ось 
уже Олександрія схова тшя 
за далекими лісосмугами, 
ось побігли назустріч теле
графні стовпи. обіч траси 
замиготіли поля кукурудзи, 
соняшнику та цукрових бу
ряків. Подорож перервалася 
в селі Недогарках. Тут шко
лярі повинні були ламати ку
курудзу. Наступного дня, 
коли вже всі були влаштова
ні з ночівлею, клас вирушив 
на поля. Качаниста стояла 
непрохідною стіною. Зайдеш 
па лан. піднімеш руку, і* 
веріисчва рослин но діста
неш.

(Далі буде)
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ного упреєління автотран
спорту М. П. Котенко? І 
ще цікаво: чиї ж ото «ко
ні», чиї ж «кінські сили»

£1 ИТАЧІ, мабуть, пам’ята-
* ють матеріали, в яких 

«Молодий комунар» пору
шував проблеми пасажир
ських перевезень у місті 
Кіровограді. Після їх опуб
лікування ми направили 
листи директорам п’ятнад
цяти найбільших підпри
ємств міста з проханням 
висловити свої думки з 
приводу того, чи можна (і 
в якій мірі) використову
вати відомчий автотранс
порт для перевезення па
сажирів у межах міста в 
години пік. До редакції 
надходять відповіді. Хоче
мо запропонувати увазі чи
тачів рядки з деяких лис
тів.

маршрутом завод — про
філакторій з 6 годин, уза
конит и як «маршрут—-екс
прес» із зупинкою на пло
щі Декабристів...
Заст. директора заводу 

М. РИБАЛЬЧЕНКО».

емств. А тому необхідно 
зміцнити ремонтну базу 
для відомчого транспорту; 
забезпечувати автобуси,

маршрутах завжди були
Присутні диспетчери. Воші 
зупиняли попутні автобу
си, довантажували иаеа-

свого підприємства. Крім 
того, інколи ж є потреба 
послати автобус в інше 
місце.

к

:і: Яс #

«Повідомляємо, що за
вод «Червона зірка» має 
три автобуси: ЛАЗ-695 на 
33 місця. ПАЗ-651 па 20 
місць і ПАЗ-672 па 23 міс
ця.

Вважаємо можливим у 
години пік звтобус ЛАЗ- 
695, який рухається за

т ♦
Дослідний завод дозую

чих автоматів.
«Для поліпшення паса

жирських перевезень вва
жаємо необхідним провес
ні ряд заходів:

1. Ущільнити графік ро
боти громадського транс
порту, тобто скоро піти 
простої на кінцевих зупии- 

Пині 
біля 
коли 

чекають 
на маршрут 

Це дало б 
робити за 

не 8 рей-

ках до мінімуму, 
можна спостерігати 
картинної галереї, 
кілька автобусів 
часу.виходу 
за графіком, 
змогу водієві 
зміну, скажімо, 
сів, а 9—10.

2. Поліпшити робоїу 
диспетчерської служби.

3. Залучити до переве
зень автотранспорт підпрн-

▲ ЦТ

Вівторок

січня
1982 року

котрі працюватимуть па 
міських маршрутах бензи
ном; запровадити додатко
ву оплату водіям. При 
розв’язанні цих питань ми 
не маємо нічого проти ви
користання заводського 
автотранспорту на марі і- 
руті № ЗО.

З повагою 
О. С. САЄНКО».
* ♦ * .

«Згадаймо 50-і роки, ко
ли транспортних засобів 
було куди менше. На
з вк.'-1 !.■*■■■ за

жирами. Відчувалася тур
бота про людину.

Заступник керуючого 
трестом 

Кіровоградсільбуд 
М. П. ШАМШУР».

У б'ЛЬШОСТІ листів гово
риться, що підприємства 
автобусів не мають і за
пропонувати свої послуги 
не можуть. Цікаво, а де ж 
ті 400 відомчих автобусів, 
про які згадував начальник 
пасажирської служби, за
ступник начальника облас-

роз'їжджають порожня
ком по місту гордо мина
ючи людей на зупинках?

Мабуть, кожне підпри
ємство терпить від поганої 
роботи транспорту. Якщо 
й не завдається тому чи ін
шому заводові фізичної 
(назвемо її видимою) шко
ди, то моральна (невиди
ма, але відчутна) дуже 
впливає як на продуктив
ність праці, якість продук
ції окремого робітника, 
так і колективу в цілому.

З відповідей, які ми на
вели, видно, що кожен ке
рівник не проти, щоб ві
домчий транспорт викори
стовувався ефективніше. 
(Хоч і на маршрутах, які 
прилягають до заводу чи 
фабрики). В даному разі 
їх можна зрозуміти: хоті
лося б мати його на види
мій відстані, водночас пов
ніше використовувати для 
перевезення робітників

Маршрути готребують 
узаконення. Та, мабуть, 
не тільки це головне. Тре
ба дозволити водіям, за
охотити їх, щоб вони під
бирали на зупинках людей 
незалежно від того, за 
своїм він іде маршрутом 
чи ні. Салон порожній, то 
чого ж його транспорт у 
холосту ганяти? Адже ці 
автобуси (належать вони 
підприємству чи управлін
ню автотранспортом) наш'. 
То чому ж ми не можемо 
використовувати їх з пов
нено віддачею? А водіям 
відповідне за виконання 
плану — прогресивка, 
можна і якийсь день до
відпустки додати та паль
ним і запасними частинами 
забезпечувати в першу 
чергу. Якщо по-господар
ському підійти до справи, 
то багато проблем водно
час можна розв’язати.

В. АФАНАСІЄНКО.
ІГ.-'Г з ... п

на» Палацу культури заво
ду ВЕФ. 16.40 — Шахова 
школа. 17.10 — Виступ дитя
чого хору телебачення і ра
діо Узбецької РСР. 17.55 — 
.Іонійський університет міль
йонів. 18.30 — У кожи >му
малюнку — сонце. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Життя науки. 19.55 — «Сім
надцяті. миттєвосте«! вес чи». 
11 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт майстрів 
мистецтв. Передача з Ко
лонного залу Будинку спі
лок. По закінченні — Сьо
годні у світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
К. т. «Срібний дзвіночок».

ДОЖНІІІ телефільм 
етролі».

І ПІН II ІІІГГІ

передового досвіду. 20.20 — 
Естрадні мелодії. 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Здрастуй, це я». 1 се
рія. 22.40 — Новини: 22.55 — 
Чемпіонат СРСР з волейбо іу: 
«Уралочка» (Свердловськ) — 
«Сокіл» (Київ).
А ЦТ (IV програма)

18.35 — «Горизонт». 19.80 
— < Вечірня казка». 19.45 — 
Концерт. 20.15 — Чемпіонат 

світу з гірськолижного 
спорту. 21.00 — «Час».

ськс телебачення). 16.30 — 
Телевізійна олімпіада з ро
сійської літератури. 17.00 — 
«Орбіти дружби». 17.35 — 
Документальний телефільм. 
16.00 —К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — К. т. 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.20 — К. т. «Економіці бу
ти економною». Бесіда з пра
цівниками Кіровоградської 
взуттєвої фабрики. (Кірово
град). 18.3.5 — -За високим 
урожай 1982 року». «Уроки 
посушливого літа». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «Слово зі 
вами». Громадська рада Ук
раїнського телебачення. «Ро
бітничої газети» і «Сільських 
вістей» по впровадженню

А ЦТ
8.оо Час».

АБВГДейка. 9.15 
•батьки. 9.45 
«Спортлото», 
хороших товарів. 
♦ Сімнадцять ? 
весни». 
Л юдина. 
12.10 — 
11. Чайковського у 
ні М. Плстньова, 
кументалшшй 
« Д і м Т ва рд о ве ь ко го».
— Очевидне
14.30 — 
Мультфільм «Дві 
1.5.00 — Чемпіонат СРСР З 
хокею. «Тоактор’ 
бінськ) — ЦСКА. 
Бесіда політичного 
Б. Бекетова. 18.00 
романс. Вальс, 
родної артистки 
О. Воронець і Державного 
російського народного «>р- / 
костру ім. Осипова. 18.39 — 
9-а студія. 19.30 — А. Соф
ронов. «Старим козачим спо
собом». — Фільм-віитава. 
(21.00 — «Час»), 22.20 —
Міікна'рблиа зустріч з боксу. 
Збірна СРСР — збірна СІНА. 
По закінченні — Повніш.. 
д уТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —♦ Музичний 
фільм. 11.10 — «Добипго
вам здоров’я». 11,55 — «П• ■ т 
їм. Ярослава Галана». Г2.25
— Наукочо-попеляпій <5і
ми. 12.25 —. «Сатир'":іочії 
об’єктйв». 13.55 • В Ба
лашов. «Легенда про П-'ігзчі- 
иі> Вистава. 15.30 -фі.іьт.і.'іг 
портрети. 16.30 — Худоишій 
Фільм «Напечена з Півночі«-. 
17.40 — «Ігротека». 18.09 
Між’няродна студія У". 18 30
— «■ Приємні ::найо . < гг.-і».
19.00 — «Актуй н-на к-'їмо- 
па». 19.30 — «Скарби -іу ;оїн 
України».х]9.45 — «З ифн-'Ю 
в серці». 20 45 - «Па добра
ніч піти’» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній те ігчЬІ.і;.-і 
«Дорога». По закінченні —я 
1І0П--Ш 
А ЦТ (IV програма)

8.по _ ринкова гімнасгяї 
ка. 8.1:5—.«Якш.о хо"ені бут.ії 

.ЗДОПОНИМ». 8.2.5 — Пііосі>.-»м.1< 
.■'ок'мертальних- 
8.55 —- Художній 
«•’іітні гастролі». 
«Ранкова пошта». 
Програма 

’Фільмів. 11.30 — 
пі • Клуб Фронтонну дг 
13.90 •• - ’ ’
таж із ліс'-».

•грама для 
«Білий етюд». 13.45 -- Лі
ричний кончорт. 14.10 — До- 
кументалюпій телефільм. 
14.30 — «Продовжуємо роз
мовупро музику...» 16.10 —

ДИВИТЬСЯ у 
— «Му.ЛИЧНІ’Й 
— Мультфільм 
18.15 - ■ «Між- 

18.30 —• 
Чемпіонат

5 — Д.’т вас,
— 5-й тираж 

9.50 — Більше 
10.20 -- 

миттєво: ?.ні 
12 серія. 11.25 —- 

Земля. Все-чіг. 
Фортепіонні твори 

виконаїї- 
. 12.25 — До- 

телефі І‘.м 
13 25 

неймовірно.
Новини. 1-1.45

ка пін ".

«««л у-.. 11. 1. ’ ЧхріМІІііІІ Д. 1111 НОЧМИ п.
мрія». 10.10 «Сімнадцять (Кіровоград на Республіка!!- мнттєвостей весни». 10 се- і 
рія. 11.20 — П. С. Бах. Чако
на. Виконує симфонічний ор
кестр ЦТ і ВР. По закінченні
— Новини. 14.30 — Новини.
14 50 — В сім’ї єдиній. Док. 
телефільми до 60-річчя утво
рення СРСР. 15.35 — Росій
ська мова. 16.0.5 — Відгук
ніться. сурмачі! 16.35 —
Учителю — урок музики. 
Веде передачу Герой Соціа
лістичної Праці, народний 
артист СРСР композитор 
Д. В. Кабалевський. 17.40 — 
Теленарис «Такі університе
ти не забуваються». 18.10 — 
Концерт народного чоловічо
го вокального ансамблю 
«Шахтарські і
— Мультфільм 
пака>. 18.45 
світі.
СРСР 
«Крила Рад». 21.00 
21.35 — 
Сторінки 
річчя з дня народження. По 
закінченні — Сьогодні у сві
ті.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Джерела». 
11.20 — Телевистава «День 
отця Сойки». За романом 
С. Тудора. 13.45 — Художній 
телефільм «Зоря надії». 1 се
рія. 15.00 — «Незабутні».
Павло Усенко. 15.40 — «Му
зичні зустрічі». 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Камерна му
зика. 16.45 — Рішення XX’« І 
з’їзду КІ1РС у дії. «Телепост 
на ударній будові». 17.00 — 
«Товариш.». Відповіді на лис
ти. 18.00 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград), 18.15 — 
Тел ейсу риал « К і ро во град і ц л - 
на спортивна». (Кіровоград). 
18.45 — ■'Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — у життя!» «Тва
ринництво — удар.пій 
фронт». (Кіровоград). 19.00— 
«Актуальна камера». 19.30 — 
«Міфи і дійсність». 20.09 — 
'Музична пошта-. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фестиваль
ний кінозал. Художній 
фільм «Зоря надії». 2 серія. 
22.55 — Новини. 23.10 —
Чемпіонат СРСР з волейболу: 
«Аврора» (Рига) — «Орбіта» 
(Запоріжжя).
Д ЦТ (IV програма)

20.05 — Фільм-концерт.
21.00 — «Час».

ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Музика Д. Тухманона

н

Слова В. Харитонова

пять

«Молодой коммунар» і’ЛІНЛ АДРЕСА:

316050, МСП
областного комитета

ЛКСМ Украины.

Ла украинском языке. Індекс 61107. !ам. № 40.Обсяг 0,5 друк. арк.

к ЦТ
8.00 — - Час». 8.4 

телефільм. 9.15 — Фільм- 
концерт «Коли збувається

НИТ.
£ОбЬ С'О ХГА. ґ:! г.

3 00 — «Час». 8.45 — Пое
зія. Пазим Хікмет. 9.35 — 
Музичний фольклор народів 
СРСР. 10.15 — «Сімнадцять
миттєвостей весни». 9 серія. 
11.35 — Науково-популярний 
фільм. По закінченні — Но
вини 14.30 — Новини. 14.50 

Сільські будні. Док. філь
ми 15.-10 — К. Треньов.
«Любов Ярова». 16.30 — До 
національного свята Індії — 
Дня республіки. Кінопрогра- 
мя. 17.00 — Концерт худож
ніх -----------  1. ’ ..
Ми будуємо БАМ. 
Вія. 18.30 — Веселі 
18.45 — Сьогодні
19.00 — Людина
19.30 — Фільм-концерт "Ме
лодії старого мінна». 19.50
- «Сімнадцять миттєвостей 
весни». Ю серія. 21.00 — 
«Чс.с .. 21.35 — Що? Де? Ко
ли’.’ Телевікторина. По закін
ченні — Сьогодні у світі.
А ут

10.00 — «Актуальна каме- 
].а-. 10.35 — Концерт укра
їнської народної пісні. 11.05
- Програма 
11.50 — С. Вопьф. 
мо політаймо».
1-І.00 -- Чемпіонат 
волейболу: «Іскра» 
лювград) — ЦСКА 
жя). 14.30 — «Сучасники».
15.30 — Фільм-копцерт. 16.00 

Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Теле
пнім піада з української літе
ратури. 17.10 — «Зустріч з 
юнгою Юрком». 17.50 — 
Концерт. 18.00 — «День за
днем-. (Кіровоград). 18.15 — 
«За пиеокий урожай 1982 
року». Передача з колгоспу
- Дпужба» Повоукраїнсь’іого 
району. (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
«Спитай себе». 20.00 — «Не
забутні ■. Павло Усезко. До 
ЯО-річчя з дня народгсечня. 
20.40 — «На добраніч, діти’» 
21.00 — «Час». 21.35 — До 
60-річчя утворення СРСР. 
‘■•остпва.чьнпй кінозал. Ху
дожній фільм «Зоря надії». 
1 серія. 22.55 — Новини. 
24.10 — Міжнародна това
рне і ка зустріч з вільної бо
ротьби: збірча СРСР — збір
на США

------- -------.....------- »«• 
і.олектнвів Індії. 17.45— 

Селище 
нотки, 

у світі, 
і закон.

вокального
голоси». 18.35 

«Квака-зада-
— Сьогодні у 

19.00 — Чемпіонат 
З хокею. ЦСКА — 
"21.29 — «Час».

Валентин Катаєв. 
творчості. До 85-

И .«-(/

ЛучиН ч£дг- 8ч! гл

ЗА. 8ТГА ШН ГО ДНЯ 
ч£Л\ 8ч£ Г.‘]

телефільмів. 
«Прпсядь- 

Виетава. 
СРСР з 

(Вороши- 
(Запоріж-

/ІН?.оО&> СО.ХЯГ ННТ.

А ЦТ
14.30 — Повиїгі.
,Ток. телефільм «Добре ім’я».
15.20 — В. Шексиір. Переда
ча 1. 16.05 — Виступ ан
самблю скрипалів «Кантиле

Птица счастья завтрашнего дня 
Пролетела, крылья.ми звеня. 
Выбери меня. ЕЫбсрИ меня. 
Птица счастья завтрашнего дня. 
Только к звездам хочется летать. 
Завтра будет лучше, чем вчера. 
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. 
Завтра будет лучше, чем вчера.

ПРИПЕВ:
Где-то гитара звенит.
Падежное сердце любовь сохранит. 
Сердце любовь « охранит,
А птица удачи опять улетит. 
Будет утро завтрашнего дня. 
Кто-то станет первым, а не я. 
Кто-то, а не я, кто-то. а не я. 
Сложит песню завтрашнего дня. 
Нет на свете танцев без огня. 
Есть надежда в сердце у меня. 
Выбери меня, выбери меня. 
Птица счастья завтрашнего дня.

ПРИПЕВ.

А ЦТ
в.00 _ «Час». 8.45 — Зи

мова мелодія. Концерт ПОПУ
ЛЯРНОЇ класичної музики. 
ч.2О — Наукоио-популярний 
фільм «Континент без КОІ)- 
донів». 9.-10 — Зустріч шко
лярів з сільською вчите 13- 
кою .4. Ф. Дев’ятаіїкіцою. 
10.25 — - Сімнадцять мигтє- 
востей весни». 11 серія. 
11.30 — Фільм-концерт «У
нас весілля». По закінченні 

- Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Фізкультура і чпорт
— для всіх Док. фільми. 
1.5.35 — В. Шексиір. Пере
дача 2. 16.25 — Концерт ан
самблю «Рапсодія» 
ської філармонії. 
’Іосква і москвичі.
Чемпіонат СРСР з волейболе. 
Жінки. «Автомобіліст- (Таш
кент! — ТТУ (Ленінград)
17.50 — Мультфільм «Остан
ня пелюстка». 18.35 — Тя’я- 
рііниицтво — ударний 
фронт. 18.45 — Сьогодні у

сіті. 19.00 — Концерт ра
йської пісні 19.20 — Теле 
■риал «Співдружніс гь». 
.50 — «Сімнадцять мпттє- 

востей весні:». 12 сепія. 21.09
— «Час». 21..85 — Кінопано- 
рама. 23.10 — Сьогодні V 
"віті. 23.25 — Мелодії і рит
ім зарубіжної естради.
А УТ

10.90 — «Актуальна каме
ра». 10 35 — Б. Лятоціпнсь- 
киіі. Симфонія № 2. 11.05 — 
Телефільм. 11.30 — Г. Ман- 
борода. «Арсеиа.:». Вистава.
13.45 — Художній фільм
«Зоря надії-. 2 серія 16.00 — 
Новини. 16.19 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Концепт 
заслуженої капели бандурис
тів У РСР. 17.30 — Теле
фон м. 18.09 — К. т. «Рішен
ня XXVI з’їзд'" КГІРС — у
життя!» «Здобутки і пер
спективи». Виступ начальни
ка Кіровоградського управ
ління у справах видавництв, 
поліграфії і існля.пової тор
гівлі О. К. ГГіскунова. (Кіро
воград). 18.15 — «День за
днем -. (Кіровоград). 18.30 — 
К. т. «Народна 
Передача про 
етнографічну 
м Толбехіна НРБ.
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 10.30 — До 60-піч- 
ня утворення СРСР. Творчий 
звіт майстрів мистецтв і ху
дожніх колектпвін Запорізь
кої області. Трансляція з 
Палацу культури «Україна». 
В перепві — «На добраніч, 
діти!» По закінченні — Ху
дожній Фільм «Здрастуй, це 
я». 2 сепія. — Повніш.
А ЦТ (IV програма)

19.30 — «Вечірид казка».
19.45 — «Клуб кіиоподоро- 
жсй». 20.45 — Чемпіонат сві
ту з гірськолижного спорту. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху-

(Чечя- 
17.15 —
оглядача 
— Шенн, 

Концепт на- 
РРФСР

Молцав-
16.55 —
17.25 —

ТВОРЧІСТЬ».
<])О.’І ЬКЛОРНО- 

впстапісу 
(Кірово-

Програма’ 
фільмі». 

Т-- Ц ФІ Т’.И 
10.1.5 —

10.45 — 
і •юп'умен га:і!-чп:< 
...А — «Перем-,’’г- 

................. „Р"йв. 
«■ Новорічний 1-г-Н" )- 

МУ.чнчия про- 
ДітоГі. 13.35 ■—

«Кінокамера 
світ». 17.15 
кіоск». 17.45 
«Розлучені». ... 
’’анодний огляд 
Концерт. 18.50 • ..............
світу з ГІРСЬКОЛИЖНОГО спорі; 
Тї’, ’— «Вечірня казна».* 
10.4 > — « Ермітаж». 20.15 — ■ 
«Здоров’я». 21.00 — -Час».' 
21.35 — Художній телефільм 
«Дорога».
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